
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зустріч з Міським головою Маріуполя та Маріуполь після вторгнення РФ. 

Секретарем міської ради. Листопад 2019 Лютий 2022 

Станьте партнером Агенцій місцевої демократії в Україні, підтримайте 

демократію та залучайте громади зараз, протягом місяців та в наступні 

роки! 

 

КОНКУРС ДЛЯ ПАРТНЕРІВ 

АГЕНЦІЙ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 

вересень 2022 
 

 

 

 
 

З 2014 року ALDA працює в Україні разом зі своїми членами і партнерами, реалізуючи 

програми. Ми підтримуємо Україну та її героїчну відповідь на російську агресію. Розуміючи 

важливість місцевого врядування та залучення громадян для сьогодення та майбутнього  

країни, ми працювали з місцевою владою та громадянським суспільством, прагнучи 

покращити життя людей протягом багатьох років. Основним інструментом роботи ALDA є  

Агенції місцевої демократії (АМД), які є постійною платформою співпраці між громадами. 

Починаючи з 24 лютого, Агенції стали більш важливими для надання нагальної допомоги, 

для безпеки, миру, розвитку та підтримки демократії в минулому. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЩО ТАКЕ АГЕНЦІЇ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ? 

Агенції місцевої демократії – це програми децентралізованої співпраці, у рамках яких 

громади, місцева влада та громадянське суспільство працюють разом для підтримки 

миру, демократії та розвитку. Вони представляють стабільне партнерство та 

децентралізоване співробітництво. LDA включені в структуру ALDA, отримуючи 

керівництво та підтримку. 

Конференція донорів, Брюссель, 22 червня 2022 

 

ALDA та АМД мають інтенсивний досвід підтримки громад під час війни, яка почалася на 

Балканах у 90-х роках. Агенцій місцевої демократії виявилися інструментом інтеграції та 

розбудови миру із залученням європейських місцевих громад. 

ALDA – Європейська асоціація місцевої демократії заснувала дві Агенції місцевої демократії 

в Україні, АМД Дніпро (за підтримкою Нижньосілезького воєводства, Польща) у 2014 році 

та АМД Маріуполь (за підтримкою міста Гданськ, Польща) у 2017 році. Обидві Агенції ще 

діють, АМД Дніпро здійснює свою діяльність у самому місті, тоді як АМД Маріуполь 

знаходиться у Києві, але підтримує громади з Маріуполя. 

 
У червні 2022 року, на Конференції донорів в Брюсселі, ALDA запустила програму для 

підтримки якомога більше існуючих Агенцій місцевої демократії з метою просування 

демократії, миру та залучення громад. 

 
Наразі ми працюємо над створенням АМД в Одесі та АМД у Вінниці. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alda-europe.eu/library/joined-support-ldas-ukraine-what-next/


 

Історія ALDA в Україні та її внесок в період триваючої війни 

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Ми шукаємо зацікавлених представників місцевої та регіональної влади та груп 
громадянського суспільства: 

 

Підтримка 
LDA Маріуполь 

Підтримка 
LDA Дніпро 

Відкрийте з нами 
LDA Одеса 

Відкрийте з нами 
LDA Вінниця 

 

Стати партнером 
АМД 

Стати партнером 
АМД 

Стати партнером 
АМД 

Стати партнером 
АМД 

 
Підтримайте проекта 

“Я - Маріуполь” 

 
Підтримайте проекта 

“Фенікс” 

Підтримайте проект 
“Модульні будинки 

для ВПО” 

 

Підтримайте проект 
від Маріупольського 

державного 
університету 

 

 

 

 

 Будь-ласка, ТУТ ви знайдете інформацію стосовно підтримки та відкриття Агенцій 
місцевої демократії в Україні. 

 

 

 
 

Зв’язки, що об’єднують ALDA та Україну, численні, міцні та довготривалі: кілька членів і 

партнерів ALDA є українцями, а також частина наших співробітників, які працюють в Агенціях 

місцевої демократії в Маріуполі та Дніпрі. Наш офіс у Кишиневі (Молдова) також повністю  

постраждав від війни в Україні. 

У зв’язку з цим, Генеральний секретар ALDA Антонелла Валморбіда та весь персонал 

Асоціації перебувають у постійному зв’язку з нашою мережею в Україні – через 

спеціалізований підрозділ, створений для управління надзвичайними ситуаціями. 

ALDA також відповідає на зростаючу кількість запитів членів і громадян, які бажають зробити 

свій внесок у справу та підтримати жертв конфлікту. 

Отже, що може зробити громадянин/установа/організація, щоб допомогти та 

підтримати Україну? 

Перейдіть на вебсайт ALDA, щоб знайти всі наші пропозиції, публічні позиції, звернення до 

національних установ, пожертвування тощо. Бо все допомагає. 
 
 
 
 

https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/09/Vinnytsia-presentation.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/09/Vinnytsia-presentation.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/09/yaMariupol.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/09/LDA_dnipro_phoenix-2.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/09/Odessa_project.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/09/Odessa_project.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/09/Concept-Note-LDA-Mariupol_uni.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/09/Concept-Note-LDA-Mariupol_uni.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/08/ALDA-LDA2022-compr.pdf
https://www.alda-europe.eu/library/ukraine-needs-us/


 

 
 
 
 
 
 

 
Перша    Агенція    була    відкрита    в    місті    Дніпро    Агенція    місцевої    демократії    у 

Дніпропетровському регіоні в 2015 році. Агенція є платформою для співпраці, діалогу та 

обміну досвідом і найкращими практиками регіонального розвитку, зосереджуючись на 

культурних, соціальних та економічних аспектах, виступаючи посередником між місцевою 

владою та громадянським суспільством ЄС та України. АМД Дніпро є надзвичайно активною 

для сприяння участі громадян на місцевому рівні та мобілізації організацій громадянського 

суспільства, місцевої та регіональної влади для розробки спільних ініціатив. Серед його  

партнерів — регіони Нижньосілезьке воєводство (Польща), Ельзас (Франція) та 

Дніпропетровська область (Україна), а також кілька організацій громадянського суспільства, 

зокрема: «Фундація Меркурій» та «Взаєморозуміння Схід-Захід» з Польщі, «Агенція 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Церемонія відкриття АМД Дніпро 18 травня 2015 

Активності Агенцій місцевої демократії в Україні 

https://www.alda-europe.eu/partner-socio/lda-of-the-dnipropetrovsk-region/
https://www.alda-europe.eu/partner-socio/lda-of-the-dnipropetrovsk-region/


 

 

регіонального розвитку Дніпропетровської області», «Тамариск», «ГО «Громадська 

ініціатива Луганщини» з України. 

 
Два роки потому, у грудні 2017 року, відкрила свої двері Агенція місцевої демократії у 

Маріуполі. 

АМД Маріуполь була створена з метою впровадження найкращих практик демократії в 

Маріуполі для розвитку продуктивного діалогу між громадою та місцевою владою, а 

також для підтримки інструментів демократії участі для справедливого та сталого розвитку. 

АМД Маріуполь є результатом плідної співпраці кількох міжнародних партнерів з органів 

місцевої влади та громадянського суспільства. Зокрема, ключову роль у його відкритті 

відіграло місто Гданськ, місто-побратим Маріуполя, а також підтримка ГО «Фонд розвитку 

Маріуполя». 

У своїй діяльності, АМД Маріуполь завжди переслідувала такі цілі: 

- Сприяти участі громадянського суспільства в процесі прийняття рішень на місцевому рівні; 

- Підвищувати рівень зацікавленості, обізнаності та спроможності громадян брати участь у 

процесі прийняття рішень на місцевому рівні; 

- Підвищувати обізнаність та навички місцевих громад і місцевих органів влади щодо 

задоволення потреб громадян; 

- Підтримувати обмін інформацією між Україною та іншими європейськими країнами та 

зацікавленими сторонами для забезпечення більш тісної співпраці та постійного обміну 

передовим досвідом; 

- Підвищувати обізнаність про важливість міграції з метою місцевого розвитку. 

https://www.alda-europe.eu/partner-socio/lda-mariupol/
https://www.alda-europe.eu/partner-socio/lda-mariupol/


 

 
 
 
 
 
 
 

 
Історія створення Агентств місцевої демократії 

 

Відкриття АМД Маріуполь, 9 грудня 2017 

ALDA координує та підтримує діяльність мережі з 16 Агенцій місцевої демократії (АМД). 

Започатковані Радою Європи на початку 90-х років, АМД представляють собою унікальний 

та успішний експеримент демократичної підтримки з повним залученням місцевих органів  

влади та організацій громадянського суспільства з Європи та сусідніх країн. 

АМД є місцевими організаціями, які фінансуються та підтримуються як місцевими 

партнерами, так і міжнародними партнерами з довгостроковою спільною програмою, що 

надає фінансову та політичну підтримку для виконання їхнього мандату та супроводжує 

місцеву демократію та розширення прав і можливостей громадянського суспільства. Дійсно, 

побудова партнерства є ключовим аспектом для кожної Агенції, оскільки їхня робота 

базується на інноваційному методі багатосторонньої децентралізованої співпраці. Агенції 

також діють у сфері міської дипломатії. 

https://www.alda-europe.eu/network/#ldas


 

 

Як працює АМД? 

 
 
 
 
 
 

 

Зі вступом Хорватії до Європейського Союзу в липні 2013 року, три колишні Агенції місцевої 

демократії в країні стали Операційними Партнерами (ОП) ALDA. 

У 2019 році, АМД з Балкан разом з ALDA створили Балканську мережу місцевої демократії, 

яка функціонує на регіональному рівні з метою європейської інтеграції, децентралізації та  

належного місцевого управління. 
 
 
 

 

Агенція місцевої демократії (АМД) – це постійна платформа скоординованої співпраці між 

європейськими, місцевими та міжнародними партнерами, які, підписавши Меморандум 

про взаєморозуміння, вирішують об’єднати свої зусилля на місцевому рівні для реалізації 

проектів і дій, які сприятимуть процесам участі та належному місцевому врядуванню для 

вирішення проблем . 

АМД зареєстровані на місцевому рівні, але відносяться до ALDA в рамках свого статута та в 
керівництві. 

 

Управління АМД структуровано таким чином (затверджується лейблом ALDA щороку): 
 

- Делегат (директор) призначається партнерами – голова офісу (ім’я затверджується ALDA) 

- Місцеві партнери та приймаюче місто (столиці не обираються) – пропонують офіси та місцеву 

підтримку 

- Міжнародні партнери – місцеві / регіональні органи влади, або НДО – надають підтримку 

та реалізують заходи під керівництвом Головного партнера 

 

Партнери зустрічаються щонайменше раз на рік, а АМД підтримує постійний зв’язок з 
командою ALDA. 
Дослідження, проведене ALDA у 2013 році, показує, що загальний бюджет LDA щорічно  
постійно зростав, гарантуючи достатню наявність ресурсів для реалізації відповідних планів 
дій. За результатами реалізації проектів та заходів складаються фінансові звіти, щоб 
забезпечити прозорість та цільове використання коштів. 

http://www.alda-balkan-youth.eu/


 

 

НАСТУПНІ КРОКИ 

 
 

Є три джерела фінансування: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для тих, хто висловить свою зацікавленість дізнатися більше або підтримає Агенцію місцевої 
демократії в Україні, буде надано більше інформації та організовано партнерську зустріч для 
кожної АМД (існуючої та майбутньої) для презентації можливостей співпраці. 
На зустрічі буде визначено, які конкретні дії робити, обмінюючись інформацією з місцевою 
владою та групами громадянського суспільства. 

 

Якщо ви хочете підтримати або отримати більше інформації 

РЕЄСТРУЙТЕСЬ ТУТ 

Ми зв’яжемося з вами 
 

Для будь-якої інформації або додаткових питань, будь ласка, пишіть: alda4ukraine@alda- 

europe.eu 
 
 

 

Внесок партнерів 

Самофінансування АМД 

Внесок ALDA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXAIxvPLegrbAEdxmOEle9_OCHWEpJd1LoYcwuoQRzDek8Ug/viewform
mailto:alda4ukraine@alda-europe.eu
mailto:alda4ukraine@alda-europe.eu

