
 

 

 

Онлайн марафон:  

Гарні практики відкритого врядування 

 
19 травня 2021 року, 14:30-17:30 

Платформа ZOOM: https://kls-agency-ua.zoom.us/j/92363599320?pwd=K2pvTkljREl1WCt3TDgzRkNrQ2NlZz09 

 

КОНТЕКСТ 

У травні лідери відкритого врядування з усього світу зберуться разом, щоб упродовж 

одного тижня обмінятися ідеями, обговорити рішення та розробити нові плани для більш 

ефективного залучення громадян у процес вироблення рішень з подолання наслідків 

пандемії COVID-19. Цього року Тиждень відкритого врядування, який проходитиме з 17 

по 21 травня, присвячено вдосконаленню діяльності урядів, інституцій та спільноти, які є 

прозорими, підзвітними та інклюзивними. 

В рамках Тижня відкритого врядування Конгрес місцевих та регіональних влад Ради 

Європи (Конгрес) спільно з Асоціацією міст України (АМУ) організовує онлайн марафон 

гарних практик органів місцевого самоврядування України.  

Мета заходу полягає в обміні досягнень українських громад, демонстрації прогресу та 

інновацій у відкритому врядуванні шляхом поширення інклюзивних, різноманітних та 

гендерно збалансованих ініціатив і кращих практик. Представники органів місцевого 

самоврядування ознайомляться з досвідом своїх колег та поділяться напрацюваннями у 

впровадженні місцевих програм та цифрових рішень для залучення громадян (приклади 

були відібрані за результатами опитування, яке провела АМУ, та пропозицій, отриманих 

АМУ від громад). 

Захід організовано проектом Конгресу Ради Європи «Посилення демократії та довіри на 

місцевому рівні в Україні» та Асоціацією міст України в рамках Плану дій Ради Європи для України 

на 2018 – 2022 роки. Проект спрямований на 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 підтримку більш інклюзивного, прозорого, 

підзвітного та орієнтованого на громадян місцевого врядування. 

КОНТАКТИ  

Офіс Ради Європи в Україні 

Світлана ГРИЩЕНКО  

Керівник проекту 

Тел: +38 0963401383  

E-mail: svitlana.gryshchenko@coe.int  

 

Асоціація міст України 

Інна СКЛЯР 

Експерт з правових питань 

Тел: +38 0937721753 

E-mail: i.sklyar@auc.org.ua 

Секретаріат Конгресу Ради Європи 

Маріте МОРАС 

Голова відділу Департаменту 

співробітництва та зовнішніх зв’язків 

Тел: +33 388412233 

  E-mail: marite.moras@coe.int  
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ПРОГРАМА 

14:30 – 14:50 Відкриття марафону 

Андреас КІФЕР, Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад 

Ради Європи 

Олександр ЯРЕМА, Державний секретар Кабінету Міністрів України (до 

підтвердження) 

Віталій КЛИЧКО, Київський міський голова, Голова Асоціації міст України 

 ................................................................................................................................................................................................................  

14:50 – 15:10 Прозорість та відкритість влади у взаємодії з громадою 

Модератор: експертка з правових питань Асоціації міст України, членкиня 

Громадської ради при Мінцифрі та Координаційної ради з питань реалізації в 

Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” 

 Рівненська обласна рада  

 Березань, Київська область 

 Кривий Ріг, Дніпропетровська область 

 Вознесенськ, Миколаївська область 

 ................................................................................................................................................................................................................  

15:10 – 15:30 Інклюзивність у процесі цифрової трансформації 

Модератор: Деркач Оксана Антонівна, депутат Полтавської міської ради, 

Полтавська область 

 Лиман, Донецька область 

 Маріуполь, Донецька область 

 ................................................................................................................................................................................................................  

15:30 – 16:00 Залучення молоді та найменш представлених груп 

Модератор: Петрівська Олена Володимирівна, заступник Бердичівського 

міського голови, Житомирська область 

 Харків 

 Луцьк  

 Новоград-Волинський, Житомирська область 

 Демидівка, Рівненська область 

 ................................................................................................................................................................................................................  

16:00 – 16:20 Залучення громадян для сприяння розвитку культурної спадщини і спорту  

Модератор: Гаєв Вадим Вікторович, Новопсковський селищний голова, 

Луганська область 

 Вараш, Рівненська область 

 Нова Одеса, Миколаївська область 

 

 ................................................................................................................................................................................................................  

16:20 – 16:50 Відкрите врядування як інструмент розвитку освітньої сфери  
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Модератор: Дикий Геннадій Анатолійович, Білоцерківський міський голова, 

Київська область 

 Кривий Ріг, Дніпропетровська область 

 Шумськ, Тернопільська область  

 Мена, Чернігівська область 

 Рогатин, Івано-Франківська область 

 Острог, Рівненська область 

 ................................................................................................................................................................................................................  

16:50 – 17:05 Взаємодія з громадськістю у збереженні довкілля 

Модератор: Фомічев Юрій Кирилович, Славутицький міський голова, Київська 

область 

 Кривий Ріг, Дніпропетровська область 

 Житомир 

 ................................................................................................................................................................................................................  

17:05 – 17:30 Підсумки 

Лілія ПАШИННА, депутат Київської міської ради, Голова делегації України в 

Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи 

Олександр СЛОБОЖАН, Виконавчий директор Асоціації міст України  

 

 


