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20 квітня у Полтаві розпочався тренінг у сфері місцевого самоврядування в рамках
реалізації проекту «Український самоврядно-громадський стандарт».

Захід проводиться представниками Фундації Менеджерських ініціатив з міста Любліна
(Республіка Польща) за сприяння Полтавської обласної ради та Полтавської міської
ради.

У тренінгу беруть участь працівники Полтавської міської ради, структурних підрозділів
облдержадміністрації, обласної ради, представники громадськості.

Учасників навчання привітали перший заступник голови обласної ради Володимир
Марченко, засновник і голова Правління Фундації Менеджерських ініціатив Павел
Прокоп, Директор Програми «Study Tours to Poland» Мирослав Скурка.

Володимир Марченко, зокрема, зазначив, що проведені у Польщі реформи дозволили
сформувати громадянське суспільство, активізувати громади у питаннях розвитку
територій, наблизити владу до людей, а людей до влади. Відтак, на думку Володимира
Марченка, у реформуванні місцевого самоврядування та територіальної організації
влади на Україні доцільно використати досвід польських колег.

У свою чергу Павел Прокоп зауважив, що проект розрахований на два роки та
передбачено реалізацію ряду заходів, серед яких: семінари, тренінги, обмін досвідом
тощо. Він фінансується з Програми Польсько-Канадської підтримки демократії,
Програми польської співпраці на користь розвитку Міністерства закордонних справ
Республіки Польща та канадського Міністерства закордонних справ торгівлі та розвитку.

Павел Прокоп наголосив, що метою проекту є підготовка та впровадження
самоврядно-громадського стандарту, який є фундаментом сучасного управління
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місцевими та регіональними публічними процесами з урахуванням компоненту участі
громадян.

Директор програми "Study Tours to Poland" Мирослав Скурка наголосив, що у рамках
проекту вони хочуть виробити механізми активізації та долучення громадськості до
прийняття управлінських рішень. За його словами, наша країна стала на шлях змін і
необхідно їх ефективно втілювати. Він переконаний, що спільна робота громадськості та
влади дасть хороші результати. Мирослав Скурка зауважив, що українцям настав час
будувати нову країну, у якій кожен відчуватиме себе вільною людиною.

Після вступних слів учасники тренінгу перейшли до практичних занять. Триватиме
тренінг п’ять днів.
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