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UK 

 

Європейський альянс міст та регіонів для відбудови України 
("Альянс") 

 
Російське вторгнення в Україну – це не тільки нічим не спровокований напад на 
суверенну країну, а й напад на наші європейські цінності – демократію, свободу та 
верховенство права. Воно продемонструвало нам, що свобода і мир є вразливими, і їх 
потрібно зміцнювати і захищати щодня. Вторгнення також довело, що українські регіони 
та міста були та є головним елементом стійкості перед обличчям жорстокої війни.  
 
Мери, місцеві та регіональні чиновники України мобілізувалися для боротьби з агресією 
Росії, надихаючи не тільки громадян України, але і європейців, які поділяють ті самі 
цінності. Саме тому муніципалітети, регіони та їхні національні та європейські асоціації 
в ЄС та за його межами оперативно реагували, забезпечуючи притулок біженцям та 
надаючи екстрену допомогу своїм українським колегам. 
 
Хоча ця екстрена допомога буде надаватися і надалі, також важливо об 'єднати зусилля 
для підтримки відновлення та відбудови України сьогодні та після війни. 
 
Тож ми заснували Європейський альянс міст та регіонів для відбудови України, щоб 
об 'єднати європейські асоціації місцевих та регіональних органів влади ЄС, українські 
асоціації місцевих та регіональних органів влади, асоційовані міста та регіони з ЄС та 
України та їхні національні представницькі асоціації для таких цілей: 
 

 координувати спільні зусилля з містами та регіонами Європейського Союзу, 
готовими надати ресурси для підтримки ефективної та сталої відбудови України; 

 надалі сприяти контактам та співпраці основних партнерів України з інституціями 
ЄС у тому числі в рамках "Платформи відбудови України", а також співпраці між ЄС 
та українськими місцевими та регіональними органами влади та асоціаціями; 

 надавати інформацію та зворотний зв'язок інституціям ЄС та "Платформі відбудови 
України", а також сприяти політичному діалогу на місцевому та регіональному 
рівнях, який супроводжує зусилля з відбудови; 

 сприяти наданню експертної підтримки у зміцненні потенціалу, належному 
управлінні та технічній допомозі містам та регіонам України. 

 
Альянс закликає до сталої відбудови України, яке будується на таких принципах: 
 

 непохитна підтримка територіальної цілісності України та її права на захист свого 
суверенітету; 

 подальша європейська інтеграція та доступ місцевих та регіональних органів влади 
України до європейських мереж;  
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 надання можливості місцевому самоврядуванню взяти на себе керівну роль у 
відновленні та відбудові разом з урядом України, ЄС та іншими міжнародними 
партнерами, зокрема в оцінюванні потреб у відбудові, подальшому плануванні та 
реалізації стратегій; 

 стратегія відбудови, заснована на інтегрованому плануванні на територіальному 
рівні, з використанням системних підходів для екологічних, зелених, розумних та 
інклюзивних територій, організованих за принципом "відбудувати краще"; 

 зосередженість на принципах Європейської хартії місцевого самоврядування, 
відповідно до (Української) державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 
роки та її запланованого перегляду та доповнення, а також зосередженість на 
існуючій в Україні системі децентралізації; 

 сприяння розвитку та модернізації української сільської місцевості як важливої 
складової успіху України; 

 особлива увага на вдосконаленні належного місцевого/регіонального управління, 
зокремана прозорості, боротьбі з корупцією, захисті свободи місцевих ЗМІ та 
сприянні електронному уряду;  

 сприяння розвитку місцевого та регіонального бізнесу та інновацій. 
 
Виконання цих принципів буде можливим лише в тому випадку, якщо місцевий та 
регіональний рівні стануть наріжним каменем зусиль з відбудови України.  
 
Альянс зокрема виступає за:  
 

 легкий механізм взаємодії, який дозволить 
ЄС/муніципалітетам/регіонам/асоціаціям Європи допомагати українським партнерам 
у їхніх зусиллях з відбудови; 

 програма товариства та партнерства для кращого зміцнення потенціалу та 
сприяння обміну ноу-хау на рівних умовах; 

 достатні ресурси для сприяння партнерству і побратимству ЄС та України; 

 інклюзивний підхід, що об'єднує міста, селища міського типу, села, громади та 
регіони, і при цьому узгоджений з тим, що вже було започатковано для сталого 
територіального розвитку України на сьогоднішній день (в Україні та в ЄС); 

 рішучість у сприяннімісцевому/регіональному самоврядуванню, належному 
управлінню та місцевій демократії; 

 ефективна система багаторівневого управління на основі принципів ОЕСР щодо 
державних інвестицій на всіх рівнях влади. 

 
Альянс вітає пропозиції Європейської Комісії щодо стратегічного плану післявоєнного 
відновлення ("Відбудувати Україну"), право власності на який цілковито належить 
українській владі, і в якому ключову роль відіграватимуть побратимська співпраця та 
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програми, що полягають у партнерстві між муніципалітетами та регіонами, разом з 
їхніми представниками – асоціаціями в Європейському Союзі та в Україні.  
 
Альянс припускає, що він визнаний ключовим партнером "Платформи відбудови 
України", щоб забезпечити належну участь у цьому процесі всіх своїх членів. 
 
Альянс запрошує партнерів, приміром ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР та Банк розвитку Ради Європи, 
знайти рішення щодо того, як тісніше співпрацювати з місцевими органами влади, щоб 
допомогти побудувати процвітаюче та стале майбутнє для України, а також зміцнити 
місцеву демократію та підтримати цінності, які є спільнимиз ЄС. 
 
Альянс закликає надавати пріоритет тісній співпраці з Україною під часмайбутніх 
головувань в Раді ЄС для забезпечення узгодженої координації місцевих та регіональних 
дій з державами-членами ЄС. 
 
Будь ласка, приєднуйтесь до наших зусиль у відбудові України та побудові кращого 
майбутнього для Європи! 
 

_____________ 
 


