
 
 
 
 
 

Реалізація Принципу Належного Управління у Косово – старт ELoGE 
 
Європейський Знак Належного Управління (ELoGE) був презентований у Косово 
протягом старту івенту, організованого 6 квітня 2022 року у місті Приштина. 
З загальної точки зору, цю подію слід розуміти в більш широкому контексті, в якому 
працює ALDA. Таким чином, Асоціація отримала акредитацію на впровадження ELoGE 
не лише в Косово*, а й у Боснії, Герцеговині та Північній Македонії. 
Орієнтуючись на відкритті заходу в Приштині, Міністр місцевого самоврядування 
Косово Пан Ельберт Краснікі відкрив церемонію, підкресливши важливість 
демократичних принципів у процесі місцевого розвитку, підкресливши, що «Права 
людини, демократія та верховенство права є трьома основними стовпами, за 
допомогою яких ми прагнемо допомогти муніципалітетам у демократичному 
врядуванні. Завдяки цій програмі муніципалітетам буде надана допомога у покращенні 
їхньої ефективності надання високоякісних послуг у вдосконаленій системі місцевого 
самоврядування». 

 
 

"Ми прагнемо допомогти муніципалітетам у демократичному врядуванні" - 
Міністр Краснікі 

 
 
Під час вступного слова генеральний секретар ALDA, пані Антонелла Валморбіда, 
представила досвід Асоціації щодо впровадження ELoGE в різних країнах і контекстах. 
Керівник офісу Ради Європи в Приштині, пан Френк Пауер, висловився про роботу 
Ради Європи в країні та передове середовище, коли йдеться про належне врядування в 
останні роки. Пан Найл Шірін з Центру експертизи належного врядування дійшов 
висновку, що знак ELoGE присуджується муніципалітетам, які досягли високого рівня 
належного врядування порівняно з еталоном Ради Європи. 
Понад 20 представників муніципалітетів спостерігали за презентацією етапів 
впровадження ELoGE та висловили зацікавленість у залученні до процесу самооцінки. 
Впровадження ELoGE в Косово покладається на партнерство між Радою Європи, 
Міністерством адміністрації місцевого самоврядування та ALDA як організацією, що 
володіє значними ноу-хау, знаннями або досвідом у сфері належного управління, 
особливо на місцевому рівні. 
  
*** 
Більше про прихильність ALDA до ELoGE: 
Нова акредитація ALDA презентуючи ELoGE в Kosovo 
Оновлення про ініціативу “ELoGE” для Хорватії та Північної Македонії 
Запуск ELoGE в Боснії та Герцеговині 
 

https://mapl.rks-gov.net/
https://mapl.rks-gov.net/
https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge
https://www.alda-europe.eu/library/new-accreditation-for-alda-bringing-the-eloge-to-kosovo/
https://www.alda-europe.eu/library/new-accreditation-for-alda-bringing-the-eloge-to-kosovo/
https://www.alda-europe.eu/library/eloge-kosovo-north-macedonia-2021/
https://www.alda-europe.eu/library/eloge-kosovo-north-macedonia-2021/
https://www.alda-europe.eu/library/launch-eloge-bosnia-herzegovina/

