
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Запрошення на навчальний онлайн-семінар  
Регіонального офісу Програми 
«U-LEAD з Європою» у Київській області  
 
 
 

Висловлюємо Вам свою повагу та повідомляємо про те, що  
11 листопада 2021 року заплановано проведення вебінару для посадових осіб 
місцевого самоврядування та представників територіальних громад Київської області на 
тему «Комунікація та взаємодія з громадянами та представниками влади». 

 

Зазначений онлайн-семінар організовується Регіональним офісом Програми «U-
LEAD з Європою» у Київській області з метою ознайомлення представників громад із 
залученням громадян до прийняття рішень та обговоренням практичних механізмів 
налагодження сталої комунікації між владою та громадою, оглядом кращих практик і 
типових помилок під час комунікації. Під час семінару учасники заходу розглянуть: 

▪ дієві принципи комунікації для громад 
▪ інструменти залучення громадян до управління громадами, що передбачені 

законодавством 
▪ ефективні практики взаємодії влади і громадян, прикладами реалізації методів 

партисипативної демократії, включно з електронними 
 

Запрошуємо зацікавлених представників Вашої громади взяти участь у семінарі. 

Участь в семінарі можлива за попередньою реєстрацією за посиланням:https://dmi.u-
lead.org.ua/preregistration/35211(до 09.11.2021 року включно). За додатковою 

інформацією звертайтесь до адміністративної фахівчині Ганни Мамалиги: 
ganna.mamalyga@giz.de, тел. +380 (98) 648 04 38. Програма семінару додається. 
Дякуємо Вам за співробітництво та впевнені у нашій подальшій співпраці. 

 

Консультативна підтримка громад Київської області відбувається на безкоштовній 
основі в рамках Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому 
рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», реалізується за участі ряду донорів 
та спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами: Данією, 
Естонією, Німеччиною, Польщею, Швецією та Словенією.  
 
З повагою, 
 
Олена Іванченко 
 
 
Керівниця Київського регіонального офісу 
Програми «U-LEAD з Європою»  

 

Кому: Головам і посадовим особам  

органів місцевого самоврядування  

Київської області 

 

Програма для України з розширення 

прав і можливостей на місцевому рівні, 

підзвітності та розвитку «U-LEAD з 

Європою». 

Програма спільно фінансується 

Європейським Союзом та його країнами-

членами Данією, Естонією, Німеччиною, 

Польщею та Швецією 
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