WG №3 on Local Democracy

Робоча група №3 з питань місцевої демократії

Minutes of the meeting from 05/07/2019, time 15.00

Протокол зустрічі 05.07.19 15.00

List of participants:
Oksana Pavliuk (MinRegion), S. Gryshchenko (CoE), Maksym
Lukyniuk (USAID/“Citizens in Action” Project), Oksana Kosenko
(UNDP), O. Kolesnikov (Association of Bodies of Self-Organization
of the Population), L. Fedchenko (ULEAD), S. Karelin (EGAP), L.
Maliarchuk (ULEAD), A. Shalimova (OSCE).
Agenda:
1. Discussion of methodical recommendations on normative
and legal regulation of activities of bodies of selforganization of the population (OSN) at the local level
2. Presentation of OSCE and Council of Europe joint work on
legislation on local elections
3. Other issues that require coordination

Учасники:
Оксана Павлюк (Мінрегіон), С. Грищенко (Рада Європи),
Максим Лукинюк (USAID/Проект “Громадяни в дії”), О.
Колесніков (Асоціація ОСН), О. Косенко (ПРООН), Л. Федченко
(ULEAD), C. Карелін (EGAP), Л. Малярчук (ULEAD), А. Шалімова
(ОБСЄ).
Порядок денний:
1. Обговорення методичних рекомендацій щодо нормативноправового регулювання діяльності органів самоорганізації
населення (ОСН) на місцевому рівні
2. Презентація спільної роботи ОБСЄ та Ради Європи стосовно
законодавства щодо місцевих виборів
3. Визначення короткострокових питань для координації

WG Meeting Results
1. Discussion of methodical recommendations on normative and
legal regulation of activities of bodies of self-organization of the
population (OSN) at the local level
S. Gryshchenko and O. Pavlyuk welcomed the participants and
presented the agenda of the WG meeting.
O. Kolesnikov presented methodological recommendations on the
normative and legal regulation of activities of bodies of selforganization of the population (OSN) at the local level.
O. Pavlyuk proposed to revise the text article by article.
The participants of the meeting gave comments, suggested
clarification, changes in separate articles of methodical
recommendations.

Результати зустрічі
1. Обговорення методичних рекомендацій щодо нормативноправового регулювання діяльності органів самоорганізації
населення (ОСН) на місцевому рівні.
С. Грищенко та О. Павлюк привітали усіх учасників та
представили порядок денний засідання робочої групи.
О. Колесників презентував методичні рекомендації щодо
нормативно-правового регулювання діяльності органів
самоорганізації населення (ОСН) на місцевому рівні.
О. Павлюк запропонувала переглянути текст постатейно.
Учасники засідання дали коментарі, запропонували
уточнення,
зміни
в
окремих
статтях
методичних
рекомендацій.

Decided:

Вирішили:
1

- further elaborate model regulations and package of samples of
the relevant documents and amend the methodological
recommendations in accordance with the comments of the WG
participants.
2.
Presentation of OSCE and Council of Europe joint work on
legislation on local elections
A. Shalimova presented the state of affairs in developing the
concept of legislation on local elections.

- додатково розробити Типове положення та пакет зразків
відповідних документів та внести зміни до Методичних
рекомендацій у відповідності до коментарів учасників РГ.

Decided:
- documents and presentation will be provided by the OSCE to WG
members
- WG participants suggested to be involved and informed at all
stages of the development of legislation
3. Other issues that require coordination
O.Pavlyuk suggested to have a separate meeting of the WG in the
format of "brainstorming" to discuss the list of priority forms of
local democracy, which should be foreseen / regulated in the
context of developing a new text of the law on local selfgovernment.

Вирішили:
- документи та презентація будуть надані ОБСЄ для
ознайомлення членам РГ
- учасники РГ висловили сподівання, що вони будуть залучені
та будуть поінформовані на всіх етапах розробки
законодавства
3. Визначення короткострокових питань для координації:
О.Павлюк висловила пропозицію про окрему зустріч РГ у
форматі «мозкового штурму» для обговорення переліку
пріоритетних форм місцевої демократії, які варто предбачити
/ врегулювати в контексті розробки нового тексту закону про
місцеве самоврядування.

Decided:
- to hold such a meeting on July 12 at 11:00 in the Council of
Europe in Ukraine
- to submit proposals to the concept of a new edition of the Law of
Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine" regarding the
issues of local democracy

Вирішили:
- провести таку зустріч 12 липня об 11:00 в офісі ради Європи
в Україні
- надіслати пропозиції до концепції нової редакції Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині
врегулювання питань місцевої демократії

Minutes drafted by Iulia Lokshyna (Donor Board Secretariat)
Kyiv, 05/07/19

2. Презентація спільної роботи ОБСЄ та Ради Європи стосовно
законодавства щодо місцевих виборів
А. Шалімова представила стан справ із розробки концепції
законодавства щодо місцевих виборів.

Minutes approved by S. Gryshenko (WG Coordinator)
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