
 
 
 

 

ПІДСУМКОВА РЕЗОЛЮЦІЯ 
 
 

МИ, ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ 
МІСТ УКРАЇНИ, учасники XV Українського муніципального форуму, який організовано 
Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст України, 

Посилаючись на Європейську Хартію місцевого самоврядування та Додатковий протокол  
про право участі у справах місцевого органу влади, ратифікованих Україною відповідно у 
1997 та 2014 роках, 

Посилаючись на переглянутий Європейський кодекс поведінки для всіх осіб, які залучені 
до місцевого та регіонального врядування, та відповідних прийнятих рекомендацій та 
резолюцій, які є частиною Дорожньої карти заходів із запобігання корупції та просування 
публічної етики на місцевому та регіональному рівнях, затверджених Конгресом місцевих 
та регіональних влад Ради Європи, 

Беручи до уваги Четвертий Національний План Дій для України щодо імплементації  
Партнерства «Відкритий уряд» на 2018-2020 роки, а також Цілі Сталого Розвитку ООН до 
2030 року та, зокрема, Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», розроблену 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, 

Визнаючи, що зміцнення місцевої та регіональної демократії шляхом залучення громадян 
та розширення прав і можливостей, а також реформування місцевого самоврядування в 
Україні до більшої децентралізації є основою демократії на місцевому рівні, 

Усвідомлюючи середньострокові досягнення проекту «Посилення демократії та довіри на 
місцевому рівні в Україні», який реалізується Конгресом місцевих та регіональних влад 
Ради Європи в рамках Плану дій для України на 2018-2021 роки, та співпрацю з Асоціацією 
міст України з посилення місцевої демократії в Україні, 

У світлі наших обговорень та обміну досвідом і гарними практиками з представниками 
України та інших європейських країн з актуальних питань відкритого врядування, публічної 
етики та гендерної рівності на місцевому рівні, 

ЗОБОВ’ЯЗУЄМОСЬ: 

- Реагувати на потреби громадян і зростаючі очікування шляхом розробки стратегій і 
механізмів для зміцнення довіри та залучення громадян до процесів прийняття 
рішень на місцевому та регіональному рівнях в демократичній, відкритій та 
партисипативній манері, сприяючи інклюзивності та різноманітності;  
 

- Розбудовувати публічну етику та впровадження трьох ключових принципів 
відкритого врядування (прозорість, залучення громадян та підзвітність) у наших 
органах місцевого самоврядування шляхом: 



> прийняття кодексів поведінки, які встановлюватимуть етичні принципи та 
стандарти поведінки для запобігання різним ризикам та формам корупції на 
місцевому та регіональному рівнях; 

> сприяння та впровадження прозорих та всеохоплюючих політик та практик з 
метою зміцнення системи місцевого самоврядування в Україні. 

- Забезпечувати рівні можливості для жінок та чоловіків на місцевому рівні та 
запобігати усіх формам дискримінації шляхом: 

> прийняття Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих 
громад та розбудови Планів Дій  Рівності; 

> просування гендерної рівності та підтримки розширення прав жінок, 
нагадуючи, що це є базовими для захисту прав людини, функціонування 
демократії та гарного врядування; 

> розробки політик та інструментів для впровадження гендерної рівності на 
місцевому рівні в Україні. 

Для досягнення даних цілей, МИ, ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ, будемо: 

Впроваджувати в наших громадах – зокрема, шляхом залучення громадян - принципи та 
механізми публічної етики, відкритого врядування та гендерної рівності, що 
обговорювалися під час XV Українського муніципального форуму; 

Обмінюватися досвідом та поширювати гарні практики між партнерами та колегами, а 
також розповсюджувати історії успіху на національному та міжнародному рівнях; 

А також: 

Звернемося до Кабінету Міністрів України з проханням офіційно включити Асоціацію міст 
України в координаційну групу Національної ініціативи «Відкритий Уряд», разом з 
представниками органів державної влади та громадянського суспільства, з метою розробки, 
впровадження, моніторингу та оцінки впливу зобов'язань України щодо Партнерства 
«Відкритий Уряд». 

Звернемося до Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи до співпраці з метою 
покращення місцевої та регіональної демократії в Україні та подальшої підтримки зусиль 
органів місцевого самоврядування та Асоціації міст України щодо стабільності та 
незворотності реформ місцевого самоврядування; 

І надалі зобов'язуємося підвищувати якість місцевої та регіональної демократії в Україні 
відповідно до європейських практик та стандартів місцевого самоврядування. 

 

м. Одеса, 19 червня 2019 року 


