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Європейський тиждень місцевої демократії 
(ЄТМД) є загальноєвропейським заходом, 
що об’єднує місцеву владу та мешканців 
з метою сприяння їхньому діалогу та 
стимулювання місцевої демократії та 
залучення громадян. 
Органи місцевих та регіональних влад 47 країн- 
членів Ради Європи запрошуються до організації 
громадських заходів з метою: 

    Розширення участі громадян у прийнятті рішень 
на місцевому рівні;

        Розвитку діалогу між громадянами та їх обраними 
представниками (мери, депутати місцевих рад та ін.);

     Впровадження механізмів участі у демократичні 
системи;

Що таке 
Європейський 
тиждень місцевої 
демократії?

Учасники самостійно складають план 
проведення Європейського тижня місцевої 
демократії у своїх громадах та організують 
заходи протягом усього року. Основний захід 
може бути проведений близько 15 жовтня 
на честь Європейської хартії місцевого 
самоврядування, яку було відкрито для 
підписання у цей день 1985 року. 
Органам місцевої влади пропонується 
визначити “Голосом ЄТМД“ особу, яка має 
вплив на місцевому рівні та просуватиме цю 
ініціативу у якості посла доброї волі.
Координацію проведення ЄТМД здійснює 
Конгрес місцевих та регіональних влад Ради 
Європи.



Що таке 
Європейський 
тиждень місцевої 
демократії?

Як взяти участь у 
Європейському 
тижні місцевої 
демократії?

Інформацію про реєстрацію розміщено 
на сайті ЄТМД: 
www.coe.int/demoweek 

Сайт ЄТМД містить: 

   Загальну інформацію, тематичні ідеї, довідкові 
матеріали та події минулих років, а також 
інструментарій;

  Логотипи, плакати та листівки різними мовами,  
які можна скачати;

   Перелік національних координаторів, 
партнерських асоціацій та контакти робочої 
групи Конгресу ЄТМД;

  Онлайн-платформу, метою якої є розвиток 
незалежної мережі для прямої взаємодії та 
обміну досвідом між учасниками.

3 КРОКИ ДЛЯ УЧАСТІ У ЄТМД
 Заповніть реєстраційну онлайн-форму  
 www.coe.int/demoweek-registration   
 та створіть власний профіль ЄТМД.
  Сплануйте та організуйте заходи,  що 

стосуються головної теми року та 
актуальних питань саме для вашої громади, 
використовуючи засоби візуальної 
ідентифікації ЄТМД.

   Розташуйте інформацію про ваші заходи на 
сайті ЄТМД, завантаживши у свій профіль їх 
детальні описи.

http://www.coe.int/demoweek-registration


www.coe.int/congress

Що дає  
проведення  
ЄТМД  вашій 
громаді?

Додаткова інформація 

    Розвиток культури спільної участі шляхом 
залучення громадян до громадського життя та 
місцевої політики;

    Підвищення якості та поглиблення участі 
громадян у житті громади, їх розуміння місцевого 
самоврядування та обізнаності з діяльністю 
європейських організацій;

    Розширення діалогу між громадянами та їх 
обраними представниками, а також різними 
суспільними групами; 

    Підвищення рівня довіри громадян до обраних 
представників та органів влади завдяки їх 
участі у більш відкритому та прозорому процесі 
прийняття рішень;

    Посилення відчуття спільної мети та взаємної 
відповідальності за свої громади у громадян та їх 
обраних представників;

    Надання європейського контексту діяльності 
вашої громади.

democracy.week@coe.int

www.coe.int/demoweek

Рада Європи є провідною організацією на континенті 
у галузі захисту прав людини. Вона включає в себе 
47 держав-членів, включно з усіма державами-
членами Європейського Союзу. Конгрес місцевих і 
регіональних влад - це інституція Ради Європи, яка 
відповідає за посилення місцевої та регіональної 
демократії у 47 державах-членах. Конгрес 
складається з двох палат - Палати місцевих влад та 
Палати регіонів, а також трьох комітетів. 648 обраних 
місцевих представників представляють понад 
150,000 місцевих та регіональних органів влади.
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