
      

У 2014 році українці з усіх верств суспільства об’єдналися у своїх 
вимогах більшої демократії в країні. Під час Революцїї Гідності вони 
відстояли своє право на самовизначення. Відтоді Україна інвестувала 
у комплексну програму реформи децентралізації з метою зміцнення 
місцевого самоврядування, зробивши уряд більш уважним до 
потреб громадян та, зрештою, посиливши українську демократію.  
В основі реформи – 1469 новостворених муніципалітетів (або 
громад), які становлять базовий рівень місцевого самоврядування. 
Ключові закони та керівні принципи вже запроваджені, і наразі ще 
більше законопроєктів обговорюються у парламенті. 

Наприклад, було адаптовано бюджетне та податкове законодавство, 
щоб дати можливість місцевим органам влади мобілізувати власні 
доходи та зміцнити муніципальні фінансові системи. З моменту 
президентських та парламентських виборів 2019 року нова влада 
продемонструвала свою відданість цьому шляху та прискоренню 
змін. Однак досягнення потрібно підтримувати в довгостроковій 
перспективі. Насправді, для багатьох новостворених муніципалітетів 
робота лише розпочалась. Співробітники адміністрацій на місцевому, 

регіональному та національному рівнях досі не мають усіх необхідних 
навичок для виконання нових завдань. 
Продовжує бракувати фінансових ресурсів, що заважають їх здатності 
надавати якісні місцеві державні послуги. Тим часом центральний 
уряд повинен ефективніше координувати процес реформ, а також 
необхідне чітке інформування про цілі та переваги реформи.
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Завдяки «U-LEAD з Європою» GIZ підтримує адміністрації на 
національному, регіональному та місцевому рівнях у їх здатності 
краще відповідати на потреби громадян. Робота програми керується 
принципами, закріпленими в Європейській хартії місцевого само-
врядування – ключовій міжнародній угоді про вирішальну роль органів 
місцевого самоврядування у сприянні добробуту громадян.
«U-LEAD з Європою» проводить семінари, консультації та здійснює 
навчальні поїздки, надаючи можливість представникам різних рівнів 
влади отримати необхідний досвід для сприяння регіональному розвитку. 
Учасники заходів дізнаються, як поліпшити процеси децентралізації, 
законодавчої діяльності, землекористування, а також комунікацію, 
управління бюджетом та фінансове планування. Це гарантує отримання 
постачальниками послуг державного сектору необхідних коштів. 

Тренінг для громад з питань впровадження реформи первинної медико-
санітарної допомоги
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За дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва  
та розвитку (BMZ), Європейського Союзу

Із 2016 року програма провела більш ніж 7500 тренінгів, консультацій 
та конференцій. Вони охопили понад 180 000 учасників з усіх рівнів 
влади, половина з яких – жінки. З опитаних учасників 81 відсоток 
людей зазначили, що застосовують набуті навички та знання у 
своїй роботі, наприклад, використовуючи нові інструменти або 
працюючи більш орієнтовано на громадян. Понад 750 муніципалітетів 
скоригували свої внутрішні процедури, щоб ефективніше виконувати 
розширені повноваження, надані реформою децентралізації. Навчання 
також доступне онлайн на платформі u-learn.org.ua, де онлайн-
користувачам із муніципалітетів вже видано 580 сертифікатів.
U-LEAD організувала близько 1020 діалогових заходів із громадянами 
та провела загальнонаціональну кампанію «Я – громада» для 
просування процесу децентралізації. Загалом, ці зусилля сприяють 
підвищенню рівня життя, особливо у сільській місцевості.

Підтримка у боротьбі з пандемією COVID-19
За підтримки ЄС «U-LEAD з Європою» та Центр громадського здоров’я 
розробили та розповсюдили 500 000 газет, 100 000 листівок та 45 000 
плакатів серед понад 800 сільських громад, щоб підвищити обізнаність 
про COVID-19. У співпраці з МБФ «Карітас Україна» програма закупила 
та доставила набори з найнеобхіднішими захисними засобами для 
понад 900 вразливих громад. Ініціатива залучила 11 регіональних 
підприємств до виробництва понад 300 000 масок для обличчя для 
понад 900 муніципалітетів. Програма провела 14 вебінарів із 
подолання коронавірусної кризи за участі до 1600 учасників з України, 
Словенії, Польщі, Литви, Естонії, Італії, Німеччини, Данії, Франції, Греції, 
Швеції, Швейцарії та Польщі. 

Громади отримують інформацію про те, як найкраще організувати 
процес об’єднання у більші та ефективніші муніципалітети.
Як постачальники послуг для українського населення муніципалітети 
також дізнаються про шляхи залучення громадян до процесів 
прийняття рішень, розвитку місцевого туризму та використання 
потенціалу бізнесу. Крім того, покращуються місцеві школи та 
медичні центри.
Багато послуг надаються програмою через її 24 регіональні офіси 
та нещодавно відкритий Офіс проєктів ЄС у Маріуполі. Через 
регіональні офіси, які охоплюють усі 24 області України, включаючи 
контрольовані урядом райони Луганської та Донецької областей, 
програма діє по всій країні.
«U-LEAD з Європою» є програмою за участі багатьох донорів, 
фінансується урядом Німеччини, Європейським Союзом та
отримує внески від Польщі, Швеції, Данії, Естонії та Словенії.

Спеціальний посланник уряду Німеччини з питань реформ у галузях 
урядування та децентралізації в Україні, проф. Ґеорґ Мільбрадт 
переконаний, що «успішна децентралізація – це не просто 

Наші результати: сотні тисяч освоюють нові 
навички

Ґеорґ Мільбрадт: «Для місцевих урядів  
дуже важливо мати власні ресурси»

Реформи та тренінги покращують роботу Центрів первинної медико-
санітарної допомоги 

У захисні набори входять медичні маски, дезінфікуючі засоби для рук і поверхонь, 
захисні халати, безконтактні термометри, захисні окуляри та респіратори

передача відповідальності місцевим урядам, але й забезпечення їх 
відповідними фінансовими засобами для вирішення нових задач.  
Для місцевих урядів дуже важливо мати власні ресурси, тому що 
тепер вони можуть вирішувати, на що витрачати кошти.  
Я вважаю це дуже великим успіхом. Проте це має поєднуватися з 
підвищенням спроможності через об’єднання».


