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МУНІЦИПАЛЬНІ
ПАРТНЕРСТВА З УКРАЇНОЮ

діяльності. Водночас ми маємо на меті зміцнення та
розширення мережі німецько-українських партнерств.

Наші пропозиції
Що ми пропонуємо?

© Назарій Пархомик

© Мартін Магунія

© Мартін Магунія

Ми пропонуємо територіальним громадам комплекс
консультативних послуг та інструментів підтримки з
метою створення нових і подальшого розвитку наявних
партнерств.
Наші послуги

Проєкти

Наші цілі

Передісторія

До кого ми звертаємося?

2014 року в Україні почався комплексний процес
децентралізації. Територіальні громади було
збільшено, при цьому муніципальні повноваження
були передані органам місцевого самоврядування.
Офіційним завершенням цього всеосяжного процесу
реструктуризації стали місцеві вибори 2020 року. Тепер
перед територіальними громадами постає завдання
ефективного виконання покладених на них обов’язків.
Поряд з реформою системи управління все нагальнішою
стає потреба в запровадженні передових методик сталого
місцевого розвитку та муніципальної інфраструктури. Все
більшого значення в цій сфері набуває обмін досвідом з
німецькими територіальними громадами.

Наші пропозиції розраховані на німецькі й українські
муніципалітети, що мають партнерські дружні відносини
на рівні міст/громад, або ж підтримують контакт, а
також на громадські організації, що співпрацюють із
громадами у рамках партнерств. Крім того, до нашої
цільової групи належать територіальні громади,
зацікавлені в створенні нових німецько-українських
муніципальних партнерств та/чи в їхньому розвитку.

Наразі існує понад 70 партнерських зв’язків між
німецькими та українськими територіальними
громадами, у рамках яких спільно розробляються та
впроваджуються програми, спрямовані на вирішення
актуальних муніципальних питань. Сервісна служба
«Міста в Єдиному Світі» (SKEW) надає громадампартнерам інформаційну підтримку, організовує
обмін досвідом та підвищення кваліфікації, сприяє
налагодженню контактів, а також пропонує кадрові та
фінансові інструменти підтримки.

Чого ми прагнемо досягти?
Нашою основною метою є підтримка конструктивної та
рівноправної співпраці партнерських територіальних
громад, а також фаховий обмін у рамках ключових
муніципальних тем. При цьому мережа об‘єднує
експертні знання муніципалітетів і багаторічний досвід
тих, хто бере участь у німецькій політиці співробітництва
задля розвитку в Україні в трьох тематичних кластерах:
ефективне місцеве врядування, сталий міський розвиток
і енергоефективність.
Проєкт прагне посилити інтерес до політики розвитку
та муніципального ноу-хау у німецьких та українських
територіальних громадах шляхом сталої партнерської

ÆÆ Проведення й фінансування національних круглих
столів, інтернаціональних німецько-українських
партнерських конференцій;
ÆÆ Підтримка поїздок і зустрічей представників
партнерських громад для обміну досвідом;
ÆÆ Супровід та підтримка партнерських заходів
(в Україні ці функції виконують два регіональні
координатори, роботу котрих фінансує
Фонд Конрада Аденауера, та координаторка
від Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ));
ÆÆ Консультації та поширення інформації про
відкриті програми Engagement Global/SKEW для
муніципальних партнерств;
ÆÆ Координація й налагодження зв‘язків з іншими
учасниками та програмами німецької політики
співробітництва задля розвитку.

