В чому переваги
проведення ЄТМД
у вашому місті?

  ПАРТНЕР – це органи місцевих та регіональних влад,
які організовують заходи в рамках ЄТМД.

 Сприяння культурі активного залучення місцевого
населення до громадського життя та місцевої політики,

АСОЦІАЦІЇ органів місцевих та регіональних влад,
а також неурядові організації та інші Європейські і
міжнародні організації, що запрошуються до участі у
ЄТМД, та сприяють впровадженню ініціатив у власних
громадах.

 Покращення якості та інтенсивності участі населення у
місцевих процесах та підвищення їх рівня обізнаності про
європейські організації,



  Відзнака “12 зірок” надається учасникам,
які під час реєстрації на участь у ЄТМД зобов’язуються
виконувати діяльність у відповідності до головних 5
критеріїв:
	
Виділити окремий бюджет на проведення заходів в
рамках ЄТМД.
	
Провести кампанії з інформування населення з
використанням графічних та візуальних інструментів,
які надає Конгрес.
	
Організувати низку заходів, пов’язаних із головною
темою тижня, яка щорічно визначається окремо.
	
Залучити до участі різні групи населення, особливо
молодь.
	
Організувати захід з європейським контекстом,
наголошуючи на ролі місцевих органів у зміцненні та
розвитку демократичної Європи.

	
Спланувати та організувати проведення заходів, що
стосуються головної теми, визначеної на поточний
рік, а також включити питання, актуальні саме для
вашої громади, використовуючи інформаційні
матеріали ЄТМД,
	
Розмістити інформацію про проведення ЄТМД
у вашому місті у вашому профілі-анкеті на веб
сторінці ЄТМД.

обмін, пропозиції,
рішення”

 Підвищення рівня довіри громадян до обраних
представників та органів влади через сприяння їх активній
участі у більш відкритому та прозорому процесі прийняття
рішень,
 Посилення відчуття взаємної відповідальності між
громадянами, обраними представниками та їх громадами,
 Розвиток практики обміну ідеями між громадянами,
 Надання європейського контексту заходам, що
проводяться у вашій громаді.

Контакти
democracy.week@coe.int
www.coe.int/demoweek

 КРОКИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УЧАСТІ У
3
ЄТМД
	
Заповнити реєстраційну форму учасника на сайт
www.coe.int/demoweek-registration
та створити власний профіль-анкету,

“УЧАСТЬ У
ДЕМОКРАТІЇ:

www.coe.int/congress

Рада Європи є провідною організацією
на континенті у галузі прав людини. Вона
включає в себе 47 країн, 28 з яких є членами
Європейського Союзу. Конгрес місцевих
та регіональних влад – це інституція Ради
Європи, що відповідає за посилення місцевої
та регіональної демократії у цих 47 країнахчленах. Він складається з 636 виборних
представників, що представляють більше,
ніж 200,000 місцевих та регіональних влад.
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Що таке
Європейський
тиждень місцевої
демократії?

“Європейський тиждень місцевої демократії”
(ЄТМД) – це загальноєвропейський захід,
який щорічно проводиться у жовтні.
Органи місцевих та регіональних влад 47 країн-членів
Ради Європи організовують громадські заходи за участю
громад з метою:
  Привернути увагу громадян Європейських
країн до питань місцевої демократії, покращити
їх обізнаність та залучення до місцевих політичних
процесів,
  Заохотити обраних депутатів місцевих рад
збільшувати та поглиблювати діалог із громадянським
суспільством з метою пожвавлення місцевої демократії,
  Посилити роль Ради Європи та її Конгресу
місцевих та регіональних влад у зміцненні місцевої
демократії та повазі до прав людини в Європі.
ЄТМД проводиться впродовж тижня ближче
до 15 жовтня, відзначаючи дату підписання
Європейської Хартії про місцеве самоврядування
у 1985 році. Конгрес місцевих та регіональних влад
Ради Європи здійснює координацію ЄТМД.

Яка головна тема
Європейського
тижня місцевої
демократії – 2014?

У 2014 році ЄТМД присвячений темі
“Участь у демократії: обмін, пропозиції,
рішення”.

ОБМІН
Органи місцевої влади мають сприяти обміну ідеями про
місцеву політику між громадянами, посадовими особами
та обраними депутатами.

ПРОПОЗИЦІЇ
Громадяни повинні бути в центрі всіх процесів за участю
суспільства, таких як громадські зустрічі, круглі столи,
відповідні інтернет-сторінки, форуми та ін. з метою
забезпечення розгляду їх ідей та ініціатив у більш живому
та інтерактивному форматі.

РІШЕННЯ
Участь громадян має реально впливати на процес
прийняття рішень таким чином, щоб вони активно
залучались до формування власного майбутнього.

Як взяти участь
в Європейському
тижні місцевої
демократії?

Участь у ЄТМД можуть брати органи
місцевих та регіональних влад, асоціації,
недержавні організації та інші національні
організації в країнах Європи та за її
межами.
За традицією ЄТМД офіційно проводиться щорічно на
тижні з 15 жовтня. Однак учасники можуть обрати
інший зручний тиждень ближче до середини жовтня для
проведення Європейського тижня у своєму місті.
Детальну інформацію про реєстрацію
отримати на Інтернет сторінці ЄТМД.

можна

www.coe.int/demoweek

На Інтернет сторінці ЄТМД міститься:
загальна інформація про захід, тематичні ідеї та
тексти, інформація про ЄТМД, що проводилися
раніше, а також загальні правила та положення
про проведення ЄТМД.
оготипи, постери та брошури різними мовами
л
про ЄТМД.
загальний перелік національних координаторів,
асоціацій-партнерів та контактні дані осіб, які
займаються ЄТМД у Конгресі.

