
 

 
XVI УКРАЇНСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОРУМ 

 
Місцева демократія та відкрите врядування: від діалогу до сталого партнерства 

27 липня2021 року  
м. Одеса, Україна 

12:00 – 17:00 (EEST)  

КОНТЕКСТ 
Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи (Конгрес) організовує спільно з Асоціацією 
міст України (АМУ) та міжнародними партнерами XVI Український муніципальний форум (Форум) 
в Одесі 27-29 липня 2021 року. 

Українські муніципальні форуми сприяють зміцненню місцевої демократії та належного 
врядування, а також розробці та впровадженню обґрунтованих політик та законодавства в Україні. 
XVI Український муніципальний форум також планується як платформа для обміну між понад 500 
міськими головами, членами АМУ, знаннями та досвідом для формування інклюзивних, відкритих 
та прозорих громад. Впродовж третього дня Форуму 29 липня відбудеться День Діалогу з 
представниками органів державної влади. 

Перший день Форуму, організований Конгресом, буде присвячений місцевій демократії та 
ознайомить учасників з новими підходами до врядування, які можуть бути впроваджені у 
повсякденну практику для формування сталих місцевих політик. Під час пленарних засідань та 
інтерактивної програми учасники Форуму зможуть обговорити актуальні питання, пов'язані з 
відкритим врядуванням та інноваціями демократичного розвитку для вдосконалення участі 
громадян, сприяння та захисту прав людини на місцевому рівні, а також більш широкому 
представництву та підтримці жінок у політиці. 

Крім членів Конгресу з України та інших європейських країн і місцевих експертів, участь у дискусіях 
візьмуть міські голови, представники центральних органів виконавчої влади, які поділяться 
конкретними прикладами успішних практик з різних міст, які можна відтворити в масштабах всієї 
країни. 

Перший день Українського муніципального форуму організовано в рамках проекту «Посилення 
демократії та довіри на місцевому рівні в Україні», який виконується Конгресом місцевих та 
регіональних влад Ради Європи як частина 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 підтримка більш інклюзивного, прозорого, підзвітного та 
орієнтованого на громадян місцевого врядування. 

КОНТАКТИ 
Офіс Ради Європи в Україні 
Світлана ГРИЩЕНКО  
Керівник проекту 
Тел: +380 96 340 13 83  
E-mail: svitlana.gryshchenko@coe.int  
 
Асоціація міст України 
Юлія БАНДУРА 
Координатор з міжнародної діяльності 
Тел: +380 44 486 28 78 
E-mail: y.bandura@auc.org.ua 

 

Секретаріат Конгресу Ради Європи 
Маріте МОРАС 
Голова відділу Департаменту співробітництва та 
зовнішніх зв’язків 
Тел: +33 3 88 41 22 33 

  E-mail: marite.moras@coe.int  

 

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/strengthening-democracy-and-building-trust-at-local-level-in-ukraine
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/strengthening-democracy-and-building-trust-at-local-level-in-ukraine
http://rm.coe.int/coe-action-plan-for-ukraine-2018-2021-ukr/1680925bec
http://rm.coe.int/coe-action-plan-for-ukraine-2018-2021-ukr/1680925bec
mailto:svitlana.gryshchenko@coe.int
mailto:y.bandura@auc.org.ua
mailto:marite.moras@coe.int


 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
11:00 – 12:00 Реєстрація учасників та вітальна кава 

Модератор заходу: Андрій КУЛАКОВ 

12:00 – 12:30 Відкриття Форуму  

Віталій КЛИЧКО, Голова АМУ, Київський міський голова  

Андреас КІФЕР, Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад 
Ради Європи  

Геннадій ТРУХАНОВ, Одеський міський голова 

Стен НЬОРЛОВ, Голова Офісу Ради Європи в Україні  

12:30 – 14:00  Панельна дискусія 1: ВІДКРИТЕ ВРЯДУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА 
ДЕМОКРАТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УМОВАХ КРИЗИ 
ТА У ПОДАЛЬШОМУ 

Партнерство «Відкритий Уряд» та ефективне залучення органів місцевого 
самоврядування до виконання Плану дій на 2021 – 2022 роки 

Олександр ЯРЕМА, Державний секретар Кабінету Міністрів України (онлайн 
підключення) 

Політики відкритого врядування для посилення місцевої демократії: 
діяльність Конгресу та досвід Швеції 

Єлена ДРЕН'ЯНІН, Тематична доповідачка з питань гендерної рівності, Конгрес 
місцевих та регіональних влад Ради Європи (онлайн підключення) 

Сучасні інструменти задоволення потреб мешканців громад 

Людмила РАБЧИНСЬКА, заступник міністра цифрової трансформації України 
(онлайн підключення) 

Роль заступника голови ради з цифрової трансформації у відкритому 
врядуванні 

Вадим БОРТНИК, Директор Директорату регіональної цифровізації 
Міністерства цифрової трансформації України  

Електронна демократія та електронне врядування в Україні: питання 
законодавчого врегулювання  

Вікторія ПІДГОРНА, народна депутатка України, Голова підкомітету 
електронної демократії Комітету Верховної Ради України з питань цифрової 
трансформації (онлайн підключення) 

План дій з відкритого врядування м. Тернопіль: основні напрямки та 
зобов’язання 

Сергій НАДАЛ, Тернопільський міський голова 

Залучення жителів громади до прийняття рішень  
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Вадим БОЙЧЕНКО, Маріупольський міський голова 

Соціологічне дослідження: місцеве самоврядування в умовах пандемії Covid-19 

Андрій ЄРЕМЕНКО, Засновник дослідницької компанії “Active Group”, член 
Соціологічної Асоціації України  

Результати співпраці АМУ та Конгресу у вдосконаленні відкритого 
врядування в Україні  

Андреас КІФЕР, Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад 
Ради Європи 

Налагодження сталого діалогу між місцевим та центральним рівнем в рамках 
Платформи діалогу з відкритого урядування в Україні 

Олександр СЛОБОЖАН, Виконавчий директор Асоціації міст України 

Підсумки панельної дискусії 

 

14:00 – 15:00 Обідня перерва (посилений кава-брейк) 

 

15:00 – 16:30 Панельна дискусія 2: ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ  

Захист та підтримка прав внутрішньо переміщених осіб: національний 
контекст та залучення органів місцевого самоврядування 

Олексій РЕЗНІКОВ, Віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України (онлайн підключення) 

Запобігання проявам дискримінації на місцевому рівні та захист прав жінок, 
які постраждали від домашнього насильства 

Оксана ДЕРКАЧ, депутатка Полтавської міської ради, член Конгресу місцевих 
та регіональних влад Ради Європи 

Актуальні питання забезпечення рівних прав жінок та чоловіків на місцевому 
рівні 

Катерина ЛЕВЧЕНКО, Урядова Уповноважена з питань гендерної політики, 
Заступниця Голови Комісії з питань гендерної рівності Ради Європи (відео 
звернення) 

Відкрите врядування як чинник дотримання прав людини на місцевому рівні 

Олександр СИМЧИШИН, Хмельницький міський голова 

Захист прав внутрішньо-переміщених осіб, запобігання всіх проявів 
дискримінації та сприяння гендерній рівності 

Вадим ГАЄВ, Новопсковський селищний голова, Луганська область 

Захист прав національних меншин на місцевому рівні 

Сергій МАЗУР, Балтський міський голова, Одеська область, член Конгресу 
місцевих та регіональних влад Ради Європи 

Забезпечення прав молоді та їх активне залучення до громадського життя 

Андрій БІЛОУСОВ, Кам’янський міський голова, Дніпропетровська області 
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Презентація навчального онлайн курсу «Гендерний підхід на місцевому рівні в 
Україні» 

Ольга ГРІДНЄВА, експертка з питань гендерної рівності 

Підхід Конгресу до забезпечення прав людини, запобігання дискримінації та 
сприяння гендерній рівності на місцевому рівні 

Андреас КІФЕР, Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад 
Європи 

Підсумки панельної дискусії 

16:30 – 17:00 Підсумки дня та подальші дії 

Олена ЛИТВИНЕНКО, Заступниця Голови Офісу Ради Європи в Україні 
Олександр СЛОБОЖАН, Виконавчий директор Асоціації міст України  
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