
 
 
 
 

Відкритий уряд та розумні спільноти - Реєструйтеся на міжнародний 
захід! 

 
Відкритий уряд є широким поняттям, яке включає багато вимірів, і його легко 
трактувати в різних визначеннях. ОЕСР (Організація економічного співробітництва та 
розвитку) визначає його як «культуру управління, засновану на інноваційній та стійкій 
державній політиці та практиці, натхненній принципами прозорості, підзвітності та 
участі, що сприяє демократії та інклюзивному зростанню». 
 
Загалом, нові технології та цифрова трансформація є ключовими аспектами, які ведуть 
до відкритого уряду, підвищують доступність даних та інформації, посилюючи при 
цьому нові способи спільного прийняття рішень. У світлі цього було створено проект 
AVATAR, партнерство між 12 середніми та малими містами, які віддані принципу 
відкритого уряду, щоб сприяти розвитку культури відкритих даних та поширенню 
використання цифрових публічних послуг серед громадян. Долаючи традиційні 
адміністративні кордони, 24-місячний проект забезпечив інтенсивну співпрацю між 
кожним муніципалітетом, який виступає як «розумна спільнота», спрямований на 
розвиток цифрової культури громадян, підприємств та організацій громадянського 
суспільства. 

 
 
Зареєструйся на міжнародний захід, який пройде з 24 по 27 травня у місті Скіо (Італія) 
 

 
 
ALDA, через свою оперативну філію ALDA+ брала участь в проекті AVATAR, 
організувавши понад 100 заходів у цільовій області та координуючи проект у співпраці 
з місцевою владою, організаціями громадянського суспільства та іншими 
зацікавленими сторонами з різних секторів: школа та освіта, ІКТ компанії та 
неформальні групи громадян. 
 
Тепер настав час вивести AVATAR на інший рівень: приєднайтеся до міжнародного 
заходу 24-27 травня в Скіо (Італія), щоб вчитися, ділитися досвідом та практиками, 
сподіваємося, що призведе до кращої координації та гармонізації активностей та 
практик, не тільки приносячи користь від реалізації проекту, а й від залучення 
громадян малих та середніх міст. 
 
Отже, партнери вважають, що AVATAR отримає велику цінність завдяки внеску та 
прихильності акторів ЄС, які вірять у потужну можливість цифровізації як засобу: 
• покращити, посилити та розширити участь у місцевому самоврядуванні; 
• сприяти послідовним, прозорим та ефективним відносинам між громадянами, 
організаціями громадянського суспільства, місцевими зацікавленими сторонами та 



державними адміністраціями відповідно до 12 принципів належного врядування Ради 
Європи. 
 
Подивитися програму тут 
Зареєструватися на захід тут 
 

 
 

 

 
 


