
Вестмінстерська Фундація за демократію 
(довідка) 

 
Заснована як громадська організація у 1992 р. з метою 

сприяння розвитку демократії у посткомуністичних країнах. 
Фінансується Форін Офісом, який щорічно виділяє 4,1 млн. 

фун.ст., а також Державним департаментом розвитку та Фондом 
“Глобальні можливості”, які надають кошти на реалізацію окремих 
програм. 

Керівництво здійснюється Радою директорів, що складається 
з 14 членів, яких призначає Державний секретар у закордонних 
справах та справах Співдружності. 6 директорів незалежні і 
відповідають за різні аспекти роботи організації, а кандидатури 
решти 8 подаються парламентськими партіями: 3 – лейбористами, 3 
– консерваторами, 1 – ліберальними демократами, 1 – малими 
партіями (в роботі Вестмінстерської фундації за демократію беруть 
участь усі політичні партії, що представлені у національному 
Парламенті Великобританії). 

Патрони організації: Спікер Палати Громад Парламенту 
Великобританії М.Мартін, Прем’єр-міністр Великобританії 
Г.Браун, лідер Офіційної опозиції Її Величності (Консервативної 
партії) Д.Камерон, лідер Ліберально-демократичної партії (другої 
за впливом опозиційної сили країни) Н.Клегг, перші міністри 
(керівники місцевих урядів) Шотландії, Північної Ірландії та 
Уельсу. 

Мета діяльності – сприяння розвитку демократії у третіх 
країнах у співпраці з місцевими політичними партіями (шляхом 
розвитку міжпартійних контактів з британськими колегами), 
парламентами та іншими установами, неурядовими організаціями 
та ЗМІ. 

Напрями роботи: започаткування демократичних інститутів 
у країнах перехідного періоду, розвиток політичних партій 
(згуртованих навколо політичних платформ, а не політичних 
лідерів), вдосконалення системи місцевого самоуправління, 
налагодження взаємодії з громадськістю, забезпечення рівних прав 
жінок, залучення молоді до політичного життя, проведення 
демократичних виборів, забезпечення верховенства права, захист 
вільних ЗМІ, створення профспілок. 
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Проекти Вестмінстерської фундації за демократію 
реалізуються в Україні, Грузії, Македонії, Сербії, Єгипті, Лівані, 
Ємені, Кенії, Мозамбіку, Уганді та Сьєрра-Леоне. Планується 
започаткування співпраці з Ефіопією та Демократичною 
Республікою Конго. 

В Україні зазначена організація працює з 1992 р. Події      
2004 р. надали новий поштовх програмі, принципово новий етап 
якої було розпочато у 2005 р. Її головна мета сформульована 
наступним чином: підтримка інтересу громадян та збільшення 
участі громадськості у процесі політичних реформ. 

Серед британських парламентських партій в Україні 
найбільшу активність виявляють Лейбористська партія (правляча), 
Консервативна партія (з 1992 р. підтримувала контакти з НРУ, 
тепер з НСНУ) та валійська націоналістична партія Плайд-Кімру 
(тісно співпрацює з партією “Собор”). Ліберально-демократична 
партія Великобританії вивчає можливості для започаткування 
контактів з однією з політичних сил України. 

У рамках програми, що реалізується в Україні, 
Вестмінстерською фундацією за демократію виокремлено наступні 
пріоритети:  

- підвищення ролі громадянського суспільства у політичному 
процесі, залучення більш широкого кола суб’єктів до процесу 
прийняття політичних рішень; 

- розробка професійних стандартів для виборних посад, 
підвищення ефективності управління на місцевому рівні; 

- налагодження моніторингу неурядових організацій за 
роботою місцевої влади; 

- вдосконалення практики та механізмів політичних 
консультацій; 

- підвищення обізнаності на місцевому рівні щодо 
європейської інтеграції, приведення методів роботи та правових 
засад на місцевому рівні у відповідність до європейських 
стандартів. 

Свою діяльність в Україні ця організація планує сфокусувати 
на Волинській, Чернівецькій, Миколаївській та Дніпропетровській 
областях, а також АРК. 

 
 

Посольство України у Великобританії 


