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пiдгородненська Micbka
мiського голови Горба Андрiя I
пПро мiсцеве самоврядування в

рада

.Цнiпропетровськот областi, в особi
новича, який дiс вiдповiдно до Закону Укратни
KpaiHi> (.далi - Сторона l), з однiсТ сторони,

мiжнародна благодiйна

рганiзацiя <<Фонд Схiдна €вропа>>, в особi
ича, який дiс на пiдставi Статуту (далi _

президента Ляха BikTopa Вячес
Сторона 2), з лругоi сторони,
i разом кСторони>, беручи до уваги той факт,
що запровадження iнновацiйн
механ,iзмiв участi громадян
вирiшеннi
мiсцевих проблем, налагодженн результативноТ спiвпрачi громадян i органiв
мiсцевот влади становить спiль ий iHTepec, враховуючи потребу
взасмнiй

у

у

спiвпрацi щодо розвитку
взасморозумiння та спiвпрацю

нот детчlократiт, уклrtли цей Меморандум про
i - Меморанлум) про наступне:

гальнi положення
меморанлуму
цього
ук.гIадення
е встановлення партнерських
вiдносин
:овоТ ,га ефективноТ спiвпрачi CTopiH,
розвиток дов
спрямованоi на реалiзачiю про
ми <Електронне Урядування задля пiдзвiтностi

1.1. Метою

1.

i

влади та участi громади) (EG
реалlзусться за фiнансовоТ пi

мки L[IвейцарськоТ агенцiТ з розвитку та
спiвробiтництва в YKpaiHi.
1,2. I_{ей Меморандум слiд
глядати як основу для розвитку подальшого
спiвробiтництва cTopiH, а та
для коорлиначiТ дiй cTopiH та розробк i
впровадження спiльних заходiв, прямованих на досягнення мети. визначеноТ
цим Меморандумом.
1.3.При уклаланнi та виконан
цього Меморандуму Сторони керуються
положеннями КонстиryuiТ Укра ни та iнших aKTiB чинного законодавства

i

УкраТни.

2.1.

2.

Прелметом

впровадження:

спlвпра

i

предмс,т спiвпраui

CTopirr

в

рамках цього Меморандуму

с

Веб-платформи
дина платформа мiсцевоi електронноТ
демократii)> (далi - платформа
DEM) - онлайн системи, за допомогою якоТ
громадянам забезпечусться легки i зручний доступ до використання
базових
2.|.1,,

iHcTpyMeHTiB елекгронноi
демо

покращення взасмозв'язку

соцiально важливих питань.

iI.

Цi iнструменти впроваджуються з метою
адян та влади у вирiшеннi
рiзноманiтних

2.1.2.

та

Веб-платформи
кКонструктор сайтiв
чат-ботiв
територiальних громад)) (далi - плат{lорма
ToolKit) - онлайн системи. за
допомогою якот орган мiсцевого амоврядування може
створити та наJIаштувати
сайт територiально[ громади
мунilципальний чат-бот без необхiдностi
програмування шляхом викори
ня веб-iнтерфейсу.
2.2. Платформа e-DE посдну€: наступнi сервiси, перелiк яких
може

бути розширений:

2.2.1.

CepBic <Мiсцевi електроннi петицii)>, який
дас можливiсть
мешканцям територiальних
впливати на iх розвиток шляхом звернення
до вiдповiдних мiсцевих органiв
и з е-петицiями. Цi петицiт
розглядаються у

встановленому Законом порядку
кiлькiстю мешканцiв.
2.2.2, CepBic <<Громадськи
територlальних громад пропону

впливати

на

розподiл визна

голосування за Ti чи iншi проскти
2.2.з.
CepBic (Вiдк

територiальноi громали iнформу

умови пiдтримки тексту петицiт визначеною

бюджет>>, який надас

можливiсть мешканцям
своi проскти мiсцевого розвитку таlабо

и
нот частки мiсцевого бюджету

благоустрою, житлово-комунiLлl ноТ

MlcTo)),

який допомагае

шляхом

мешканцям

мiсцеву владу про актуальнi проблеми

iнфраструктури тощо, для
оперативного усунення цих пробл
2.2.4, CepBic <<Електроннi консулl,тацii з громадськiстю>>,
який надас
органам мiсцевого самоврядуван
можливiсть з€lJIучати пропозицiТ мешканцiв
територiальноТ громади щодо питань
розвитку громади, органiзовувати
обговорення проектiв документiв еРеД ТХ
РОЗГЛядом та схв€чIеннямо Ilроводити
мlсцевl опитування в рiзних
з метою вивчення думки мешканцiв
громади.
2,2.5. CepBic <<Шкiльний
органам мiсцевого самоврядуванн
та презентацiт учнiвських просктi

сфlери,

й бюджет>>, який н?дае можливiсть
та школам автоматизувати процес подання
, електронного голосування за TaKi проскти,
оприлюднення iнформацii щодо Bi iбраних
просктiв та стану Тх реалiзаuiТ.
Реестрацiя користувачiв
платфrlрми e-DEM здiйснюсться з
використанням iHcTpyMeHTiB Bankl
, MobileID та квалiфiкованого електронного
пiдпису (кЕП). отриманi при ц
у персон€шьнi данi не пiдлягають перелачi
TpeTiM особам таlабо розголо нню будь-яким
iншим способом та
використовуються виключно для i
фiкаrrii користувача платформи e-DEM.
Платформа ToolKit
хмарним онлайн-сервiсом, який дозволяс
органу мiсцевого самоtsрядування створитI,1, налаштувати
сайт територiальноТ

2.З

громади

та мунiципальний

ч

здiйснювати регулярне
розмi

необхiдностi програмування та

3.1.

Спiвпраця

такими напрямками:

в

рам

3.1.1. впровадження п
3.1.2. створення сайry
боту, забезпечення ix наповнен

3.1.3. популяризацiя

-бот Для взаемодii' з мешканцями,
а також
ння контенту через веб-iнтерфейс, без
идбання власного серверного обладнання.

Напрямки спiвпрацi
ЦЬОГО МемОрандуму здiйснюватиметься

ми е-DEM та платформи ToolKit;
иторiальнот громади та мунiципального
в9дення та пiдтримки;

них електронних cepBiciB серед жителiв

територiальноТ громади;

З.1.4. сприяння вирiшенн

вирiшення яких нilJIежить до ком

3.1.5.

чат-

конкретних проблем територiальноТ громади,
тенцiт мiсцевот ради;

сприяння та допо ога cTopoHi l
реагування на iнiцiативи територi bнol громади;

у

налагодженi оперативного

3.1.6. спрощення

та
двищ9ццд ефективностi KoMyHiKauiT мiж
мешканцями територiальнот гро
Та МlСцеВоЮ радою, тому числi
шляхом
у
оприлюднення iнформаuiт на са
мiсцевоТ ради та на iнших
ресурсах;
Зобов'язання CTopiH
4.1. Сторона 1 бере на
зобов'язання:
4.1.1. затвердити необх
нормативнi документи щодо порядку
впровадження cepBiciB платформи -DEM
та платформи ToolKit;
4.1.2. забезпечити первин
налаштування сайту територiальноТ громади
та мунiципчlJIьного чат-боry;

i

4.1.3. забезпечити iнфор

громади;

цlине

наповнення сайту територiальноТ

4.1,4. забезпе.tити ефектив
у роботу виконавчих органiв мiсцевоТ ради з
сервiсами платформи е-DEM та пл
рми ToolKit;
4.1.5. визначити вiдповiда.гl их працiвникiв
виконавчих органiв мiсцевоI
ради, до обов'язкiв яких належить впровадження cepBiciB
платформи е-DEI\4 та
платформи ToolKit;

4.1.6. сприяти

проведенн
виконавчих органiв мiсцевоТ
рад
платформи ToolKit;

навчання вiдповiдальних прачiвникiв
роботi з сервiсами платформи е-DEM та

4.1.7. утворювати постiйнi
або тимчасовi групи з питань впровадження
платформи е-DEM (ii окремих серв iB)
таlабо платформи ТооlКit(за потреби);
4.1,8. забезпечити належний та ефективний
розгляд звернень громалян (у
тому числi петицiй, iнiцiатив, про
uiй, просктiв тощо), що надходять через
сервiси платформи е-DEM, сайт територiальноТ
громади та мунiчипальний

чатбот;

4.1.9. органiзувати вис
платформи е-DEM та cepBiciB,
t
та мунiципilJlьного чат-боту

iнформапiт

з

метою популяризацii
входять до неi, сайту територiальноТ
громали
час публiчних заходiв мiсцевоI
ради (пресконференчiТ, прес-брифiнги,
кру лi столи, громадськi слухання тощо);
4.1.10. забезпечити
ня модулю (банера) платформи е-DEM на
офiцiйному веб-сайтi мiсцевот

4.2.

Сторона 2 бере на с

4.2.1, забезпечити TexHi

платформи е-DEM та платформи
органiв;
4.2.2,

надати необхiднi

зобов'язання:

У Та еКСПертну

пiдтримку впровадження

oolkit в роботу мiсцевоI ради та

iT

виконавчих

менти, у тому числi навчальнi iнформачiйнi

необхiднi для
ння та використання cepBiciB, що €
складовими платформи е-DEM та платформи
ToolKit (iнструкцiТ, порядок,
матерiали,

модель тощо);

4.2.з.

забезпечити безп
консультативну пiдтримку
громади та мунiципitJIьного чат.

4.2.4.

iйну роботу, адмiнiстрування, технiчну та
платформи е-DEM, сайry територiальноi
,

забезпечити подал
tй розвиток та доопрацювання платформи
е-DEM та платформи ToolKit.
4.3. Зобов'язання, визнач i в п. 4.2.
цього Меморандуму виконуються
Стороною 2 протягом строку
заuiТ
Програми EGAP та в межах
реiur
фактичного
обсягу фiнансування, що буде
,ний донором Програми ЕГАП.
4.4.Сторона 2 не несе вiдп

що булуть розмiщенi

на

са

працiвниками виконавчих органi
розмiщена мешканцями тер

5.1.

територiальноТ громади вiдповiдальними
мiсцевоТ ради, та iнформачiю, що буле

ьноТ грошtади на cepBicax платформи

е-DEM.

ципи взасмодi[ CTopiH

Сторони взаемодiют

партнерства та лоброчесностi.

5.2,

bHicTb за змiст iнформачiйних матерiалiв,

на принципах рiвноправностi, вiдкритостi,

Сторони пiдтрим

спiвпрацю шляхом надання всебiчнот та
взаемнот пiдтримки для
реалiзацiт
, визначеноТ у чьому Меморандумi.
Сторони сприяють та забезпечують можливiсть
вiльного доступу
необхiдних
ДО
лля реаrriзацiТ цьо
меморандуму вiдомостей, iнформачiт та
ДаНиХ, якщо iнше не передбачено
конодавством УкраТни.

5.3.

Iншi положення
6.1. Щей Меморандум визна ас намiри
CTopiH щодо можливоТ спiвпрачi в

напрямках, що визначенi цим

ндумом. Меморандум визначае ocHoBHi

принципи такого спiвробiтни
в CTopiH i не накладас на Сторони буль-яких
цивiльно-правових, фiнансових и iнших
зобов'язань.
I]ей Меморандум не п
коджае правам i обов'язкам CTopiH
у межах
iнших укладених ними
числi
угод, у
мiжнародних.
у
6.2, !оступ до платфор
е-DEM та платформи TooIKit, а також Bci
види технiчнот, консультацiй оТ та iншоТ
пiдтримки в рамках цього
Меморандуму е безоплатними, як мiжнаролна
технiчна допомога в
рамках
програми EGAP.

и

6.3.

I]ей Меморандум
буль-якоi iз CTopiH пiсля пог

нього.

6.4. Yci

суперечки що
Меморандуму, що виникають Mi
та консультацiй мiж Сторонами.
6.5. l_{ей Меморандум н
TepMiH дiТ Меморандуму €
припинено, якщо буль-яка iз
направлення письмового повiдо
Меморандуму. У такому
разi дiя
пiсля дати отримання Сторонами

же бути змiнений i доповнений за iнiцiативи
ення та пiдписання окремого протоколу
до
тлумачення i застосування положень
цього
Сторонами, вирiшуються шляхом переговорiв
ирас чинностi з дня пiдписання Сторонами.

необмеженим.

!iю

Меморандуму може бути

)TopiH поiнформус iншу Сторону шляхом
ня про свое бажання припинити дiю цього
меморандуму припинясться через три мiсяцi

кого повiдомлення.
Припинення дiТ Меморанду
у не припиняс здiйснення програм i просктiв,
якi булуть започаткованi протягом TepMiHy
його
дiI.

6.6.

Меморандум пiдписа Io у двох оригiнальних
примiрниках, кожний
украТнською мовою. Yci примiрни и мають однакову юридичну
силу.

на пiдтвердження зазначе их положень Меморандум
пiдписали:
Вiд Пiдгородненсько[ мiськоI
Щнiп ропетровськоi областi

вiд Мiжнароднот бла годiйноi
органiзацi[ <Фонд Схiдна €вропа>
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