
 

 

 

Круглий стіл: Разом з Україною 

Механізми взаємодії органів місцевої та регіональної влади у воєнний час 

6 липня 2022 року, 15.00-18.00  

Онлайн платформа Zoom  

Webinar ID: 820 8871 5919; Passcode: 722632 

КОНТЕКСТ 

Органи місцевого самоврядування України несуть величезну відповідальність за збереження культури 

демократії, заснованої на правах людини та верховенстві права, в умовах триваючої агресії російської 

федерації. Вони опинилися на передовій, захищаючи своїх громадян і надаючи основні послуги в умовах 

надзвичайної гуманітарної кризи. Майже п’ять мільйонів українців виїхали за кордон, а понад сім мільйонів 

вимушено стали внутрішньо переміщеними особами в Україні. Наслідки війни та гуманітарної кризи є 

щоденними викликами, які постають перед органами місцевого самоврядування, зокрема у сфері безпеки, 

забезпечення населення продуктами харчування та житлом, облаштування бомбосховищ. 

З метою підтримки органів місцевого самоврядування у їх зусиллях захистити громадян та надавати основні 

послуги під час війни, круглий стіл сприятиме обміну досвідом та кращими практиками між українськими 

громадами, а також прикладами взаємодії з іншими муніципалітетами Європи. Обговорення із залученням 

представників різних рівнів влади дозволять висвітлити проблеми, які вирішують органи місцевого 

самоврядування, та висловити свої потреби для внесення відповідних змін до чинного законодавства. 

Зважаючи на викладене вище, Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст 

України (АМУ) та муніципалітетом Зіндельфінген (Німеччина) організовують круглий стіл з питань 

функціонування органів місцевого самоврядування під час війни, обговорення викликів, з якими вони 

стикаються внаслідок війни, та пошуку шляхів відновлення демократії та стійкості на місцевому рівні. 

Об’єднавши міських голів України та інших країн Європи, та завдяки активному залученню центральних 

органів влади України, круглий стіл покликаний висвітлити успішні механізми співпраці та розширити сфери 

підтримки та солідарності з українськими муніципалітетами, зокрема в рамках платформи cities4cities. Круглий 

стіл також сприятиме розвитку більш тісного партнерства та співпраці між містами.  

Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи (Конгрес) одноголосно ухвалив Декларацію Конгресу 

щодо війни російської федерації проти України. Визнаючи ключову роль органів місцевого самоврядування 

та їх національних асоціацій, Конгрес надає постійну політичну підтримку та вживає заходів для її 

трансформування в конкретні дії по співпраці. 2 червня 2022 року Конгрес та АМУ підписали Спільну 

декларацію, яка закликає до відбудови українських громад та відновлення функціонування органів місцевого 

самоврядування у відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Цей захід організовано в рамках проєкту «Посилення демократичного врядування на місцевому рівні в 

Україні», що реалізується Конгресом місцевих та регіональних влад в рамках Пріоритетних змін до Плану 

дій Ради Європи для України на 2018-2022 р.р. Проєкт спрямований на відбудову спроможності органів 

місцевого самоврядування та їхніх національних асоціацій для вирішення безпрецедентних гуманітарних, 

соціальних, економічних та екологічних проблем, з якими вони стикаються внаслідок війни, на відновлення 

демократії та стійкості на місцевому рівні, а також на відбудову у післявоєнний період в Україні. 

 

КОНТАКТИ 

Офіс Ради Європи в Україні 

Світлана ГРИЩЕНКО 

Керівниця проекту 

Моб: +380 96 340 13 83 

E-mail: svitlana.gryshchenko@coe.int  

 

 

Асоціація  міст України (АМУ) 

Юлія БАНДУРА 

Координаторка міжнародної діяльності 

Тел: +380 44 486 28 78 

E-mail: y.bandura@auc.org.ua 

Секретаріат Конгресу в Страсбурзі (Франція) 

Маріте МОРАС 

Голова Відділу – Департамент співпраці та 

зовнішніх зв’язків  

Тел: +33 3 88 41 22 33 

E-mail: marite.moras@coe.int  

 

м. Зіндельфінген (Німеччина)  

Торбен БУКХОЛЬТ 

Керівник Департаменту міжнародних зв’язків  

Тел.: +49 7031/94-451 

E-mail : torben.bookholt@sindelfingen.de 

https://kls-agency-ua.zoom.us/j/82088715919?pwd=SUEwMHBTeVkxL0dydWdXNzF1OTlJZz09
https://www.cities4cities.eu/
https://rm.coe.int/cg-2022-42-21-ukr-the-russian-federation-s-war-against-ukraine/1680a5ee5e
https://rm.coe.int/cg-2022-42-21-ukr-the-russian-federation-s-war-against-ukraine/1680a5ee5e
https://rm.coe.int/1680a6c2d5
https://rm.coe.int/1680a6c2d5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text
mailto:svitlana.gryshchenko@coe.int
mailto:y.bandura@auc.org.ua
mailto:marite.moras@coe.int
mailto:torben.bookholt@sindelfingen.de
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ПРОГРАМА 

Модератор:  Андрій КУЛИКОВ, журналіст 

15:00 – 15:15  Відкриття та вступні промови 

Ліндерт ВЕРБЕЕК, Президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради 

Європи 

Віталій КЛИЧКО, Голова Асоціації міст України, Київський міський голова 

Стен НЬОРЛОВ, Голова Офісу Ради Європи в Україні 

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

15:15 – 16:15  Демократія воєнного часу: посилення багаторівневого врядування та 

партнерства між центральними та місцевими органами влади 

Кирило ТИМОШЕНКО, Заступник керівника Офісу Президента України 

В'ячеслав НЕГОДА, Заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Віталій БЕЗГІН, народний депутат України, голова підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування 

В’ячеслав ЧАУС, Голова Чернігівської обласної державної адміністрації  

Олександр СЛОБОЖАН, Виконавчий директор АМУ 

Андреас КІФЕР, Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад 

Ради Європи 

Відкрите обговорення 

Наголошуючи на необхідності діалогу та синхронізації зусиль у воєнний час та 

в умовах післявоєнної відбудови, представники центральних органів влади 

поділяться своїм баченням ефективної координації та партнерства з 

органами місцевого самоврядування. 

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

16:15 – 16:50  Солідарність під час війни: роль та співпраця органів місцевого 

самоврядування України 

Володимир МОСКАЛЕНКО, міський голова, м. Коростень, Житомирська області 

Юрій ФОМІЧЕВ, міський голова, м. Славутич, Київська область 

Андрій ДРАНЧУК, міський голова, м. Хотин, Чернівецька область 

Сергій СУХОМЛИН, міський голова, м. Житомир  

Сергій МАЗУР, міський голова, м. Балта, Одеська область 

Відкрите обговорення 

Міські голови поділяться своїм досвідом з питань задоволення потреб місцевих 

громад та вирішення проблем, з якими вони стикаються в процесі 

забезпеченні сталого надання послуг у кризовий період. 

Виступаючі та учасники обговорять різні політики та практики для кращої 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб, а також напрямки розвитку та 

покращення міжмуніципального співробітництва для вирішення найбільш 

нагальних гуманітарних, соціальних та економічних проблем з метою 

посилення стійкості місцевих громад. 
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 .................................................................................................................................................................................................................  

 

16:50 – 17:50  Європейське партнерство та співробітництво 

Бернд ФЬОРІНГЕР, Президент Палати місцевих органів влади Конгресу місцевих 

та регіональних влад Ради Європи, мер м. Зіндельфінген, Німеччина  

 Анатолій ФЕДОРУК, міський голова, м. Буча, Київська область 

 Представник органів місцевої влади, м. Кашкайш, Португалія (TBC) 

 Дорота ЧЕСЛІК, заступниця міського голови, м. Хелм, Польща  

 Олександр СЄНКЕВИЧ, міський голова, м. Миколаїв 

 Клаудіа ЩЮТЦ, Офіс міжнародних відносин, м. Дортмунд, Німеччина  

 Микола БОРОВЕЦЬ, міський голова, м. Новоград-Волинський, Житомирська  

область 

 Відкрите обговорення 

Узгоджуючи запити та потреби громад України із можливостями у підтримці 

та обміну досвідом і знаннями та пропозиціями інших міст Європи, учасники 

обмінюватимуться думками та ідеями щодо покращення партнерства та 

співпраці для вирішення повсякденних проблем громадян. 

Міські голови з України та інших міст Європи поділяться своїми враженнями 

та набутим досвідом з питань впровадження нових моделей співпраці та 

взаємної підтримки, обговорять можливості та шляхи подальшого розвитку 

сталого партнерства, зокрема в рамках платформи Cities4Cities. 

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

17:50 – 18:00  Підсумки та подальші дії 

 Андреас КІФЕР, Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад 

Ради Європи 

Олександр СЛОБОЖАН, Виконавчий директор Асоціації міст України 


