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МЕМОРАНДУМ
про співробітництво у сфері впровадження проекту „ДІАЛОГ” („Ініціатива захисту та представлення інтересів місцевого самоврядування”)
м. Київ/ смт. Воловець					„ 25 ” травня 2011 року
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування „Асоціація міст України” (далі - Асоціація) та Воловецька селищна рада (разом далі - Сторони), 

вважаючи, що демократія найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні, а розвиток місцевого самоврядування, наділення його реальними функціями та повноваженнями, може забезпечити ефективний і близький до людини владний вплив,

визнаючи необхідність досягнення оптимального балансу між державною владою і владою місцевого самоврядування та їхнього максимального наближення до населення,

дбаючи про забезпечення достатнього життєвого рівня для кожного та досягнення міжнародних стандартів під час надання адміністративних і громадських послуг,

маючи на меті сприяння розвитку місцевого самоврядування і розбудові територіальних громад, вдосконаленню нормативно-правової та матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування,

та враховуючи, що Асоціація розпочинає впровадження чотирирічного проекту „ДІАЛОГ” („Ініціатива захисту прав та представлення законних інтересів місцевого самоврядування”), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, 

домовились про співробітництво у сфері впровадження проекту „ДІАЛОГ”:

Стаття 1

1. Метою проекту „ДІАЛОГ” є прискорення процесу децентралізації в Україні. Проект створить та розширюватиме сприятливе середовище для проведення реформи системи місцевого самоврядування і забезпечить широку підтримку процесу децентралізації з боку службовців органів публічної влади, організацій громадянського суспільства, широкого загалу. На місцевому рівні проект „ДІАЛОГ” працюватиме з 600 територіальними громадами – членами Асоціації, на регіональному рівні  - з обласними державними адміністраціями та обласними радами, на національному  - з парламентом і урядом, а також розвиватиме партнерські відносини з національними і регіональними засобами масової інформації.

Стаття 2

Реалізація проекту „ДІАЛОГ” для селища Воловець призведе до:

	забезпечення доступу до інституційних інструментів участі у політичному діалозі на місцевому і регіональному рівні (показник: кількість дорадчих органів, в які включено представників селища);

забезпечення участі у розробці законодавства, викликаного потребами селища (показник: кількість законопроектів та нормативних актів, до яких подані пропозиції);
підвищення правової культури службовців органів місцевого самоврядування (показник: збільшення можливості селища самостійно вирішувати повсякденні правові питання).

2. В межах компетенції і повноважень Асоціація:
- створює мережу юристів органів місцевого самоврядування  (ОМС) для участі у розробці та експертизі законодавства і підвищенні фахової кваліфікації спеціалістів з юридичних питань органів місцевого самоврядування;
- передає персональний комп’ютер для забезпечення роботи юриста/спеціаліста селищної ради в мережі юристів ОМС;
- сприяє активізації участі селищ у механізмах взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування на регіональному та національному рівнях;
- проводить круглі столи, засідання секцій, прес-клубів та інших суспільно значущих публічних заходів з питань, що стосуються інтересів місцевого самоврядування, передбачені проектом;
- надає юридичні консультації та правову допомогу територіальним громадам – членам Асоціації.

3. В межах компетенції і повноважень спеціалісти Воловецької селищної ради:
- опрацьовують проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері реформування місцевого самоврядування та надають свої зауваження та пропозиції;
- беруть участь у інституційних інструментах політичного діалогу на національному та регіональному рівнях;
- інформують громадськість на зустрічах з громадськістю та засіданнях 
прес-клубів та інших суспільно значущих публічних заходів з питань, що стосуються інтересів місцевого самоврядування;
- користується правовими, інформаційними послугами та інтелектуальними, інформаційними продуктами, передбаченими проектом „ДІАЛОГ”.

На виконання Порядку залучення використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 (із змінами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 30), з метою забезпечення моніторингу виконання проекту до Міністерства економічного розвитку і торгівлі (копія Виконавчій дирекції Асоціації міст України) реципієнтом (селищною радою) подаються: один раз на півроку - картка піврічного моніторингу проекту, раз на рік - звіт про стан реалізації проекту, підсумковий звіт про досягнуті результати - після закінчення реалізації проекту.

Стаття 3

Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до завершення виконання проекту „ДІАЛОГ”.
Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити в даний Меморандум зміни та доповнення, які будуть оформлюватись окремими протоколами і будуть складати невід'ємну частину даного Меморандуму.
Будь-яка із Сторін може припинити дію даного Меморандуму, надіславши  іншій Стороні письмове повідомлення про такий намір за 3 місяці до передбачуваної дати припинення дії даного Меморандуму.
Суперечки відносно тлумачення і застосування положень даного Меморандуму будуть вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 4

Цей Меморандум укладено в двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін.



Від Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування „Асоціація міст України”

Від Воловецької селищної ради

Віце-президент Асоціації з виконавчої роботи



Селищний голова
М.В. Пітцик
В.В. Панасович




