
 
 

 
 

წევრებთან და პარტნიორებთან დაკავშირება უკრაინაში: ბუჩა და მარიუპოლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი მზად არიან გახდნენ ALDA-ს წევრები 
ფლაგმანი ინიციატივა: უკრაინაში ადგილობრივი დემოკრატიული 

სააგენტოების    გაძლიერება 

#ჩვენვდგავართუკრაინისგვერდით 

 

არავინ არ უნდა დარჩეს ყურადღების მიღმა, განსაკუთრებით ომის პირობებში. 
სამოქალაქო საზოგადოებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების როლი მშვიდობის 
დამყარებაში, რეკონსტრუქციასა და რუსეთის შემოჭრით გამოწვეული სისასტიკეების 
დაბალანსებაში ფუნდამენტურია.   დაწესებულებებმა,   უნდა იმუშაონ  ადგილობრივი 
თემების წარმომადგენლებთან   თანამშრომლობით.  
 

ALDA  აკავშირებს ინსტიტუტებს და სსო-ებს ერთმანეთთან, რათა შექმნან 
დაინტერესებული მხარეების ქსელი, რომელიც ერთობლივად იმუშავებს 
უკრაინის  აღდგენისთვის. მნიშვენოვანია უკრაინაში ასოციაციის მიერ 
განხორციელებული  ინიციატივები, რომლებიც  განხორციელდა LDA Dnipro-სთან 
და  LDA Mariupol-თან თანამშრომლობით. ქალბატონი ვალმორბიდა - ALDA-ს 
გენერალური მდივანი;  ბატონი კოიკა - აღმოსავლეთ პარტნიორობის კოორდინატორი 
და ბატონი ოსტროვსკი, LDA-ების განვითარებაზე პასუხისმგებელი პირი  უკრაინაში, 
შეხვდნენ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს, რომლებთან ერთად განიხილეს 
უკრაინის რეკონსტრუქციის და აღდგენის  გზა. 
’’ ჩვენ ვესტუმრეთ ბუჩას და ქალაქის მერმა ბატონმა ფედორუკმა გამოთქვა ინტერესი 
გახდეს ALDA-ს წევრი“, - განაცხადა ქალბატონმა ვალმორბიდამ’’. 
 

"ბუჩა მზად არის გახდეს არა მხოლოდ ასოციაციის წევრი, არამედ გახსნას LDA 
ქალაქში" -აღნიშნა  ბატონმა ანატოლი ფედორუკმა, ბუჩას მერმა 

 

უფრო მეტიც, მისიამ საშუალება მისცა ALDA-ს დელეგაციას ხელახლა დაემყარებინა 
კავშირი ქალბატონ ლომაკინასთან - LDA მარიუპოლის წარმომადგენელთან და სხვა 
დაინტერესებულ მხარეებთან, როგორიცაა გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP).  ეს 
უკანასკნელი იყო ტრენინგების ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი, რომელიც შემუშავდა 
პროგრამის „კარგი მმართველობისა და გარემოს დაცვის პლატფორმის“* ფარგლებში და 
ჩაატრდა ქალბატონ ვალმორბიდას მიერ  ჯერ კიდევ 2021 წელს. 
 

კავშირი ქალაქ მარიუპოლთან იმდენად  ღრმაა, რომ  მარიუპოლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტმაც  გამოთქვა სურვილი  ALDA-ს წევრობაზე.  
მარიუპოლის უნივერსიტეტი, რომელიც ახლა  მდებარეობს კიევში, არა მხოლოდ მხარს 
უჭერს სტუდენტებს, არამედ მასპინძლობს თავად LDA-ს. მისიის დროს  

https://www.alda-europe.eu/it/partner-socio/lda-mariupol/
https://www.undp.org/
https://www.alda-europe.eu/progetto/platform-for-good-governance-and-environmental-protection/


ALDA-ს გუნდს ჰქონდა  შესაძლებლობა კვლავ შეხვედროდა მარიუპოლის მერს, ვადიმ 
ბოიჩენკოს. 
გარდა ამისა, ALDA-ს დელეგაცია შეხვდა ბატონ სერგეი ჩერნოვს, უკრაინის საოლქო და 
რეგიონული საბჭოების ასოციაციის პრეზიდენტს, რომელთანაც განიხილეს შემდეგი 
საკითხები: 

• ALDA-ს საქმიანობა უკრაინაში და პრიორიტეტების განსაზღვრა უკრაინის 
ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის დახმარების გაწევის მიზნით; 

• თანამშრომლობის საგზაო რუკის განხილვა, რომელიც ეხება ევროკავშირის 
ქვეყნების ადგილობრივი მთავრობების  ჩართვას უკრაინის აღდგენისა და 
აღორძინების პოცესში; 

• ALDA-ს წარმომადგენლობითი ოფისების შემდგომი გახსნის შესაძლებლობა 
ხარკოვში და უკრაინის სხვა რეგიონებში. 

გადამწყვეტი შეხვედრები გაიმართა პოლონეთის, იტალიისა და საფრანგეთის 
საელჩოებში, რათა გამოხმაურებოდნენ   უკრაინაში მცხოვრები ხალხის მოწოდებას, 
ამავე დროს, ხელი შეეწყოთ სამთავრობო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობისთვის.  
 

„ჩვენ ვართ ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
გლობალური ალიანსი, რომლის მიზანია კარგი ადგილობრივი მმართველობის 
მხარდაჭერა და ჩვენ ვდგავართ უკრაინის გვერდით“ - განაცხადა ALDA-ს 
გენერალურმა მდივანმა, რაც მოწმობს ასოციაციის  ერთგულებასა და მხარში 
დგომას  უკრაინისადმი, მშვიდობისა და დემოკრატიის დამყარებისთვის. 
2022 წლის 24 თებერვალს ასოციაცია გეგმავს შეხვედრას   LDA Mariupol-ის 
წარმომადგენლებთან გდანსკში (პოლონეთში). ALDA მოუწოდებს პარტნიორებს 
შეუერთდეს ინიციატივას: 
 

შეუერთდით მოწოდებას: მხარი დაუჭირეთ უკრაინის ადგილობრივ დემოკრატიულ 
სააგენტოებს 

ALDA-ს ინიციატივა უკრაინისთვის 

___________________ 

* უკრაინაში გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ დაფინანსებული პროგრამა 
 
 
 

http://uaror.org.ua/?fbclid=IwAR2qmBcjF_wGyvNm0GVJhanfSIPb_w75dexpe9O6nIdGP08RzNYQQfeZ9ww
http://uaror.org.ua/?fbclid=IwAR2qmBcjF_wGyvNm0GVJhanfSIPb_w75dexpe9O6nIdGP08RzNYQQfeZ9ww
https://www.alda-europe.eu/news/commitment-ldas-ukraine-join-call/
https://www.alda-europe.eu/news/commitment-ldas-ukraine-join-call/
https://www.alda-europe.eu/library/ukraine-needs-us/

